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 رشانلل ةظوفحع عبطلا قوقح عيمج
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 قاقد
 ن ٧٨٣

 0 6١

 قلخ فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر هثلدمحلا

 موي ىلإ هبرد ىلع راس نمو هبحصو هلآ ىلعو ،نيعمجأ هللا
 ...دعبو ،نيدلا

 نأ نامُع لهأ ىلع اهب هللا معنأ يتلا ةليزجلا لا نم نإف

 ام نيصلخملا ةاعدلاو ،نيحلصملاو ءاملعلا نم امل ضيق

 مانألا ريخ راونأو تاضويفب ليج دعب اليج لصتت اهلعج

 رباج مامإلا ءاثعشلا يبأك مالعألا ةمئألاو {ماركلا هتباحصو

 هتذمالتو ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلاو ديز نب
 .ميظعلا ينارونلا بادرسلا مكلذ يف ذاذفألا

 ةيضابإلا ةريس يف هتريصبو ‘هرصب نيعب رظانلا نإ معن

 يف ينالهبلا خيشلا هلاق ام ةقيقح ىري ةماقتسالاو قحلا لهأ

:ةينونلا هتديصق



      

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنعةوعلا ح
 مهب فينحلا نيدلا ظفح ةمئأ

 ىرش دسأ ميضلا تابأ ةارش ديص

 نابهر نوهاوأ مئازعلا سمش
 مهتداق سانلا ةاده ةاجنلا نفس

 ناطيح مالسالل رئارسلا رهط
 ةليصألا ةسردملا هذه ىلإ يمتنن نأ ميظع فرشل قحب هنإ

 ىلع ةماقتسالا يف ةلثمألا عورأ عمجأ ملاعلل تبرض يتلا

 نيد ةرصنل ةيحضتلاو ،ةلضافلا قالخألاو ،ينابرلا جهنملا

 ةريس ىذش قشنتسن نأ رادقألا انل تحاتأ دقلو كهللا

 ىلا ةيركفلا تاءاقللا كلت لالخ نم رايخألا ةيضابإلا

 لاغلا اولذب نيذلا ،مالعألا ةذباهجلا ءالؤه دحأ اهاقلأ

 نيب يذلا عومجملاف حمهاياضقو مهئدابم ةمدخل سيفنلاو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ خيشلا ةداعسل يركف جاتن وه انيديأ

.-نامع ةنطلسب ءاتفإلا بتكمل ماعلا نيمألا



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 بجوتي ام لقأ وه اهب ءانتعالاو ،رردلا هذهب مامتهالا نإ

 عمجت نأ لضافألا ةوخألا دحأ راشأ دقف اذل ،هلعف انيلع

 رشنتو لماكتم باتك يتفد نيب ةرثانتملا سوردلا مكلت

 نأب تفرشف اهنم ةدافتسالاو اهيلإ عوجرلا لهسي يك ،ءارقلل
 - كلذل يتيلهأ مدع مغر - ةميقلا ةداملا هذه جارخإب تفلك

 هللا ىلإ برقتنو ءءاملعلاو ملعلا لايذأب قلعتن اننكلو

 امك عوفرم عوفرملل عباتلاف ؛مهعابتاب كربتنو مهتمدخب
 !ةاحنلا لوقي

 رونب انمركأو :مهولاو ،لهجلا تاملظ نم انجرخأ مل
 .ملحلاب انقالخأ نسحو ؛ملعلا ةفرعمب انيلع حتفاو ؛مهفلا

 كتمحر نئازخ نم انيلع رشناو كلضف باوبأ انل لهسو
 .ماركإلاو لالجلا اذ اي نيمحارلا محرأ اي كملعو

 يبايسلا فيس نب دوعس نب رهاز

 ه٤٣٤١ بجر ١٠ دبدب ةيالو -ء اعفن

م ٢٣ ٦٠١ وي ام آ ٠



    

 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 زقلاألاةوانب
 فل ا

 : م -١

 عرب

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

 :دعب امأ ضهادهو هجهن ىلع راس نم لك ىلعو هالاو نمو

 ةيضابإلا دنع ةوعدلا يضامب قلعتت تارضاحم هذهف
 تنيب ءاهلخاد اهضعبو نامع جراخ اهضعب تيقلأ كاهرضاحو
 نورقلا يف اميس ال ةيضابإلا دنع ةوعدلل قرشملا يضاملا اهيف

 نكي مل ثيح تهابلا رضاحلاو ،ىلوألا ةيرجهلا ةثالخلا

 هب موقي يذلا لثم يوعد طاشن ةريخألا نورقلا يف ةيضابإلل
 مهوراجي ملو ،ىرخألا ةيمالسإلا بهاذملا باحصأ نم مهريغ

 ضديعب ناكم نم رظنلاو جرفتلاب اوفتكا امنإو ،ةوعدلا ناديم يف

 ام اوققحو ،كلذ ليبس يف ًايوق اطاشن طشن مهريغ نأ نيح يف
.ةوعدو ًاميلعت مهبهاذم هوققح



 رضاحلاو ىضاملا نيي ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 تناك نكامأ نم ىفتخا يضابإلا بهذملا اندجو كلذل

 يتلا نامع ىتحو "ىرخأ نكامأ يف صلقتو ،هتارقمو هرضاوح
 دعب اميسال يبهذملا وزغلا نم ملست مل هتنضاحو بهذملا مأ يه

 يضابإلا لقعلا رثأت فيك بجعيل ءرملا نإو ،ةيباهولا تالمحلا

 ريغ نوعبتي مهنأ فيكو ،ىرخألا بهاذملا ةوعدل ةباجتسالاب

 نسحلا عباتي نأ ضري مل ديز نب رباج مهمامإ وه كلذو مهبهذم
 نسحلا لاق ثيح توملا شارف ىلع وهو هراز يذلا يرصبلا
 التو ،تلبق نإ اهانلق املاط :رباج هل لاقف هللا الإ هلإ ال لق :رباجل

 ر اًمتتيلاىفت غنال كير يمتاع ض ىتأت موب :ىلاعت هللا لوق 27
 ١٥٨ :ماعنألا اربَح اهينيإحف تبسكو لبق نم تَتَماَء نكت ة حرس } م . ۔۔س,ہ ۔{گےس

 نأل هرمع رخآ ف نسحلا عبات ًارباج نإ لاقي ال ىح كلذو

.ةيركفلا تارايتلاو راكفألا نوكت تقو ناك تقولا كلذ



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لظي نأ فسؤم ١ نمو لب بيجعل ١ نمو بيرغل ١ نم هنأ ىلع

 مهارنف ڵًارمتسمو ادوجوم ةيضابإلا لبق نم يبهذملا رثأتلا اذه

 .فيرخلا يف رجشلا قاروأ طقاستك مهبهذم نع نوطقاستي

 انوخأ ماقو باتك يتفد نيب تارضاحملا هذه عمج تببحأ اذه

 معتل اهجارخإب اريخ هللا هازج يبايسلا فيس نب دوعس نب رهاز
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةوجرملا ةدئافلا هب

 فقاوملاو صاخشألا ضعبل راركت نم ئراقلا هدجي امو
 .تيقلأ تارضاحم ناك يذلا باتكلا اذه لصأ ىلإ دوعي كلذف

 كلذ لو هنإ ،لمعلاو لوقلا يف دادسلاو قيفوتلا هلأسأ هلاو

 .هلك

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو

 نيملاعلا بر هنل دمحلا نأ اناوعد رخآو

 يبايسلا دوعس نب دمحأ

 ١٤٢٣٤ نابعت ٩
 ةرماعلا طقسم

م٢١٠٢ وينوي ١٨



 ہضاحل ىضامل نسةض ادنع ةوعدل ة => ١  
 : او - ا هه ٠٠ ابإل

- 

 لوألا ريحملا
"ةيوهدلا ه١وهج >9و دعالل ںب



    

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

  

 يملعل ١ نيوكتل او ة ديبع يأ دهعم

 ةيضابإلا دنع
 ةلجد يرهن بصم - برعلا طش ةفض ىلع ةرصبلا عقت

 نوكت ةبصخ لالظلا ةفراو ةميظع ةنيدم يهو - تارفلاو
 لثمت ةنيدملا هذه تناك ،قيقشلا قارعلا ةلود نم ًاعزج نآلا

 تجرخ اهنم ،يالسإلا ملاعلا يف يركفلا عاعشإلا زكرم

 هذه يفو ،ةيمالسإلا قرفلا تنوكت اهيفو كةيمالسإلا بهاذملا

 راس يتلا ةيركفلا ةرئادلا كرحي ميظع لجر كلانه ناك ةنيدملا

 ةقلطملا مهتقثو ،نيعباتلا ديس انمامإ وه مكلذ شةيضابإلا اهيلع

 ىلع ةمألا تعمجأ يذلا ،ا٨")ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ وهو الأ

 )١( ت يرصبلا ينامعلا يفوجلا يدزألا يدمحيلا ءاثعشلا وبأ اديز نب رباج ٩٣
 نم ريثك نع ذخأ ،لوألا ةيضابإلا مامإو ثدحم هيقفو ،ريبك يعبات ه

 ..دوعسم نب هللادبعو رمع نب هللادبعو ،نينمؤملا مأ ةشئاع مهنم ةباحصلا

 يلع نب دهف :دادعإ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم رظنا
 ص ١ج يدعسلا ٩٣ ةعبطلا دعاولا ليجلا ةبتكم تاروشنم نم .اهدعب امو

 ىلوألا ١٤٦٢٨ه

١٢ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا =حح

 كلذ يف يضابإلا يثحبلا يميداكألا يملعلا راطإلا نوكتف ،هقيثوت

 ضرألا قرش ىلإ هطويخ لسري يعاعشإلا زكرملا كلذب اذإو ناكملا

 لجرلا مكلذ ةايح يغتنتو ،اهلامش ىلإو اهبونج ىلإو اهبرغو
 ةديبع وبأ يالسإلا قالمعلا لجرلا مكلذ هفلخب اذإو ؛ميظعلا

 ةفيلخ نوكيل رمألا مامز دوقي "يميمتلا ةميرك يبأ نب ملسم
 - قالمعلا مكلذ ناك ؛ميظعلا يعباتلا مكلذل ةقيقحو ًاقدص

 ىلإ ءاهتالوو ةيومألا ةلودلا لبق نم ادراطم -رصبلا ريرض وهو
 ةبلط هدصق ايملاع ًادهعم هيف لكش ،بادرس يف ىفتخا نأ دح

 عمجلا كلذ ىقتلاف برغلاو قرشلاو لامشلاو بونجلا نم ملعلا

 ىلإ و قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح ايخيرات هيلع قلطأ يذلا ميركلا
 نويعو ةعباتملاو ةقحالملا عمو يبادرسلا دهعملا كلذ يف ،برغملا

 مكنلوأ اومهوأ مهعباتتو ؛مهظحالتو مهقحالت ةيومألا ةلودلا

 نوعنصي امنإ بادرسلا كلذ يف وأ راغلا كلذ يف مهنأب ةملظلا

 ب بقلملا ءالولاب يميمتلا يرصبلا ةديبع وبأ ٠ ةميرك يبأ نب ملسم ) ( ١

 أشنو دلو. لئاوألا يضابإلا بهذملا ةمئأ رابك دحأ ه٥٤١ ت ."فاققلا"

 كلام نب سنأو سابع نبا مهنم ةباحصلا نم اريبك اددع كردأ . ةرصبلا يف

 ١٩١ ص ٣ ح يدعسلا دهف ثحابلل ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم رظنا_

 .اهدعب امو

١٣ 

 



    

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعللا

 هيدل بادرسلا باب ىلع رخآ صخش كلانهو فعسلا نم فافتلا
 نويع نم هيف كشي نم ىأر اذإ بادرسلا عاقب ةلصوم ةلسلس

 سيردتلا نع هعم نمو خيشلا فقوتف ةلسلسلا كرح ،ةملظلا
 .ةيفعسلا تاجتنملا عنصب نولغتشي اوذخأو

 ةحارلاب نومعني نورخآلا ،نيح يف ؟اذه ىلع مهلمح يذلا ام
 ةالولا ىلإ يفيظولا فلزتلاب ،ةبيطلا ةايحلاب كدرابلا ءاملاب نومعني
 نأ ديري اذهو ،ًايضاق نوكي نأ ديري اذه ،نييومألا ةملظلا

 نوكي نأ ديري اذهو ابتاك نوكي نأ ديري اذهو .ايلاو نوكي
 .ةهرافلا ةايحلا شيعيو ،ةليمجلا ةأرملا جوزتيو شيعي يك ءافظوم

 شطبلا نورذحي ،بادرسلا كلذ يف نوشيعي ءالؤه نكلو

 نوكي نأ بجي نمؤملاف ،نايغطلاو توربجلاو ملظلاو يومألا
 ةملظلا ءالؤه نم نورذحي مهو افئاخ نوكي نأ ال ًاروذح

 ةفاسملا تاذ مهناطوأ نع مهليحرب لوأ ،ةايحلا قاشم اودبكت

 ىلع بادرسلا كلذ يف اوشيعيل ةرصبلا ىلإ اوتأي ىتح ،ةديعبلا

 كلت اورثآ مه ثةملظلا ةالولا نويع مهداطصت نأ نم رذح

 مهلمح ،هلل صالخإلا هنإ ؟كلذ ىلع مهلمح يذلا ام ةايحلا

 .قحلا راشتنال صالخإلا مهلمح ،قحلا ةلود ةماقإل صالخإلا

.١٤



 ح رضاحلاو يضاملانيب ةيضابإلادنع ةوعدلا =حح

 اهيوشت تهوش يتلا مالسإلا ةروص حيحصتل صالخإلا مهلمح
 .")لاعلا يف اهتالوو ةيومألا ةلودلا لبق نم اريبك

 يبادرسلا هدهعم نمو ةديبع وبأ ميظعلا قالمعلا مكلذ

 نم دبال هنأ ىريف نيملسملا لاوحأ هيلإ تلآ ام عباتي ناك يملاعلا

 ال ىتح بوعشلا هذه عم تهوش يتلا مالسإلا ةروص حيحصت
 نأ اوملعي ىتحو مالسإلا اوكرتي ال ىحو مهرفك ىلإ اوعجري
 يذلا يدمحملا مالسإلا وه امنإ يومألا مالسإلا وه سيل مالسالا

 يف ماركلا هؤافلخ هيلع راسو ملسو هيلع هللا ىلص دمح هيلع راس

 يف فيرحتلاو ©فيحصتلا ضعب نم اهلان ام عم ةدشارلا ةفالخلا

 .مهنع هللا يضر ماركلا هباحصأ هيلع راسو ءاهرخاوأ

 نأ ىتح "مهيديأ ىلع ربربلا نم هسرح مشوي ايقيرفأ يف يومألا يلاولا ناك )١(

 يف يسرح مسا مسرأ نأ تيأر ينأ) :لاقو ربنملا ىلع فقو ةالولا دحأ

 يفو همسا لجرلا نيمي يف مسرأف اهسرحب مورلا كولم عنصت امك مهيديأ

 عرسأ دحأ ىلع اوفقو اذإف سانلا رئاس نيب نم كلذب اوفرعيل يسرح هراسي
 (هب ترمأ امل

 ١ ج برغملاو سلدنألا رابخأ يف برغملا نايبلا ،يراذع نبا كيشكارملا :رظنا

 .م٢٨٩١ ةفاقثلا راد - توريب ةثلاثلا ةعبطلا ٤٨ ص

 .( توريب ٠ لالهلا ةبتكمو راد ( يرذالبلل نادلبلا حوتف : رظنا

١٥ 

 



      

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 برغملل دعس نب ةملس لسري ةديبع وبأ مامإلا

 كانه مالسإلا ةروص ححصي نم لسري نأ ريبكلا مامإلا ررق

 هيف فرمع ذيملت ىلعو ،هبالط نم بلاط ىلع قفوملا هرايتخا عقوف

 هيف فرعو ،ةمكحلا هيف فرعو صالخإلا هيف فرعو ةباجنلا

 مكلذ دعس نب ةملس ")لييرضحلا دعس نبا ةملس هنإ .ملعلا

 ربتعيو ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات يف - فسألل - لوهجملا يدنجلا
 اولف كايضابإ برغملاب قرشملا طبر لجر مهأ وه دعس نب ةملس

 اذه نكي مل ،ةيوعدلا دعس نب ةملس دوهج مث الوأ هللا لضف

 برغملا ةيضابإو قرشملا ةيضابإ نيب يفاقخلا يراضحلا لصاوتلا

 رشتناو برغملا يف يقرشملا باتكلا رشتنا هللا لضف دعب هلضفبف

 ىحضو ،هتقو و هتايحب ىحض دقف قرشملا يف يبرغملا باتكلا

 .طبرلا اذه هيدي ىلع ققحتي نأ ىلع سيفنلاو يلاغلاب

 اذه ىلإ سانلا وعدي برغملا ىلإ لصو يذلا وهو هللا همحر دعس نب ةملس )١(

 ديعس نب دمحأ ،يخامشلا رظنا.ًادحاو اموي هروهظ ىنمتي وهو بهذملا

 ةعبطلا-يمالسإلا رادملا-توريب-نسح دمحم .د قيقحتو ةسارد ريسلا باتك
 . ٢١٦٢ ص ١ج-م٩٠٠٢ ىلوالا

١٦ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلادنع ةوعدلا =

 ناك دقل ثةنيه برغملا ىلإ دعس نب ةملس ةلحر نكت مل

 ملاعلا ىلع نميهت تناك يتلا ةيومألا ةلودلا ةالو لبق نم ًاعباتُم

 يالسإالا ملاعلا نم ريثك ىلع وأ يالسإلا ملاعلا ىلع وأ يبرعلا

 قرطلا يف يتأي نأو نويعلا كلت نع دعتبي نأ ىأر هنكلو .يلاحلا
 ليختي فيك كهدرفمب وهو ،داهولا محتقيو لابجلا زاتجي ةبعصلا
 نم نميلا نم وأ نامع نم امأ هلصأ الجر نأ ناسنإ

 لمأتنف "قافآلا مكلت ىلإ هجوتي مث ةرصبلا ىلإ يتأي "تومرضح
 يف ناسملت ىلإ قارعلا يف ةرصبلا نم اهليختنو ةفاسملا كلت

 بهذيو هتايحب ناسنإلا رماغي فيك لصو ثيح طسوألا برغملا
 الو مهفرعي ال بوعش ىلإ بهذي ،هنوفرعي الو مهفرعي ال موق ىلإ

 .يراحصلا زاتجيو ،لابجلا زاتجي برغملا ىلل بهذي كهنوفرعي

 يف ترس نم برغملا ىلإ لصي ىتح بعاصملا نم ريثكلا زاتجيو

 له طسوألا برغملا يف ناسملت ىلإ ىندألا برغملا نم قرشلا

 يف ةيحضتلا هذه يحضي فوس اناسنإ نإب مويلا ناسنإ ليختي

 الوهجم ايدنج راص هنأل قيقحتلا هجو ىلع دعس نب ةملس نطوم فرعن ال )١(
 ةيمالسإلا ةوعدلا خيرات يف

١٧ 

 



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 خيراتلا نأ الول ؟كلذ ليختي انم نم ٧هدرفمب وهو نامزلا كلذ

 .' )كلذ انليخت امل ةلحرلا محلت لجس

 لمعلا كلذ لمع يذلا وه هنع هللا يضر دعس نب ةملس نإ

 جمدناو شياعتو برغملا ىلإ لصو ىتح ةرصبلا نم بهذف ثرابجلا

 الو مهتغل فرعي ال ىيانا عم كانه ةيغيزامألا بوعشلا عم

 ةرماغملا كلت رماغي نأ هلمح يذلا صالخإلا هنكلو ،هتغل نوفرعي

 روص حيحصتو ةوعدلاب ادبيو طسوألا برغملا ىلإ بهذي نأو
 ريغ يدمحملا مالسإلا وه اذه :كلانه نيملسملل ًالئاق مالسإلا

 هتوعدب نوعنتقي اوذخأف ،ةملظلا ءالؤه هسرامي يذلا مالسإلا

 اذه ىلع نولبقي مهب اذإو ،ةوعدلا هذه ىلع نولبقي مهب اذإو

 ةيجيتارتسا ةطخ تدعأ دق دعس نب ةملس ناك كلانهو بهذملا

 ةفلتخم نكامأ نم بهذت ")ةيملع ةثعب نوكي نأب ،ةميظع

 يف دعس نب ةملس ةقفرب ناك سابع نبا ىلوم ةمركع نأ خيراتلا بتك ركذت )١(
 ةيضابإلل وعدي دعس نب ةملس ،ادحاو المج نابقاعتي ،برغملا ىلإ هتلحر
 ام يف ةياورلا هذه ةحص مدع خيشلا نيبي فوسو ‘ةيرفصلل وعدي ةمركعو

 يتأيس

 باطخلا وبأ وهو نميلا نم مهدحأ صاخشأ ةسمخ نم تنوكت ةيملعلا ةثعبلا )٢(

 ؛يسرافلا متسر نب نمحرلا دبع مهو ةبراغم نوقابلاو ،حمسلا نب ىلعألا دبع

١٨ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 يملاعلا دهعملا مكلذ ىلإ بهذتل طسوألاو ىفدألا نيبرغملا نم

 ةوعدلا عيسوت ةلصاومب اوموقيل اودوعي مث اوسرديل ةديبع يبأ دنع
 ةيملع ةثعب مهنم نوكو "يضابإلا بهذملاب دعب اميف تيمس يتلا
 .'١يالسإلا خيراتلا يف نوكتت ةيملع ةيبالط ةثعب لوأ يهو

 نوكي يك ،ةيجيتارتسالا ةطخلا هذه دعس نب ةملس نوك

 ىتح نيعزوم اونوكي نأو نكامألا سقن نم ءاملع كلانه
 ةعشألا هذه لصاوتت ىتح ،هميلقإ يف ًائيضم ًاجارس دحاو لك ىقبي
 .ادحاو ًابهذم مدختو ةيملعلا ةينارونلا

 دواد وبأو ،يسمادغلا رارد نب ليعامسإ بينملا وبأو ،يتاردسلا مصاعو

 (ينيجردلل خياشملا تاقبط باتك يف مهمجارت رظنا) .يلبقلا

 لوأ مه ةيضابإلاف رومألا نم ريثكلا يف اهلك بهاذملا قبس يضابإلا بهذملا )١(
 لوأ مهو ةيملعلا تاثعبلا نوك نم لوأ مهو ،يعوسوملا فيلأتلا فلأ نم

 مامإ ةكرب نباف ،ةيمالسإلا سرادملاو دهاعملل ةيلخادلا ماسقألا أشنأ نم

 ،يرجمهلا عبارلا نرقلا يف ءالهب يف ةسردم أشنأ يذلا وه ةبراغملاو ةقراشملا

 املاع نونامث هيدي ىلع جرخت دقو ،مهنكسيو ،مهملعيو ،بالطلا يذغي ناك

 هلّصفو هجرخأو وحنلا ملع ىسرأ نم لوأ مه ةيضابإلاو ‘برغملا لهأ نم

 ملع يف بتك نم لوأ مهو 0 ةغللا مجاعم بتك نم لوأ مهو ، هحضوأو

 .ثيدحلا

 



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لوأ نم رمألا اذه رهظ ول نأ تددو" :لوقي هنع هللا يضر ناك

 اهلجس ةلوقملا هذه ،"يقنع برضت نأ يلابأ الف هرخآ ىلإ راهنلا
 اهيلع نمو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ رهدلا اهلجسو خيراتلا

 يلابي نكي مل ،ةيضابإلا رشعم نحن اهلقانتنو سانلا اهلقانتي

 .هلجأ نم بهذ يذلا هفده ققحت اذإ توملاب دعس نب ةملس

 مأ ؟يضابإلا بهذملا دوصقملا له ؟رمألا اذهب دوصقملا ام

 ؟ةيمالسإ ةلود ةماقإ دوصقملا مأ ؟ركفك يضابإلا ركفلا

 ركفلا رشتناو "يضابإلا بهذملا رشتنا «ققحت دق نيرمألا الك

 يتلا ةيضابإلا ةيمالسإلا ةلودلا مايق ققحتو عاقصألا كلت يف

 دي ىلع ةطيسبلا تايادبلا كلت ىلع ءاوس سلبارط يف تأدب

 ةريبكلا ةلودلا كلت وأ ")رابجلادبع هيضاقو ديلت نب ثراحلا

 .(""يرفاعملا باطخلا يبأ ةلود ةحجانلا

 دمحم نب ناورم لماع ىلع اماق رابجلا دبع هيضاقو ديلت نب ثراحلا )١(

 .د قيقحتو ةسارد ريسلا باتك ديعس نب دمحأ . ىخامشلا رظنا .سلبارطب

 ٢٤٨ ص ٠٠٩ ٢م۔ج ٢ ىلوألا ةعبطلا-يمالسإلا رادملا۔-توريب۔-نسح دمحم

 ت (باطخلا وبأ) ينميلا يريمحلا يرفاعملا ديبع نبا حمسلا نب ىلعألا دبع )٢(

 سلبارط يف ةمامإلاب عيوب 0 ةديبع يبأ مامإلا نع ملعلا ذخأ _ه٤٤١

٢٠ 

 



 ح رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلادنع ةوعدلا

 ةيعادلا هدصقي ناك يذلا رمألا نأ وه يل حضتي يذلا نإ

 نأل ءةيضابإلا ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإ وه دعس نب ةملس ريبكلا

 يف ءاج امك ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةدحاو ةعاس لدعلا ةماقإ

 نإ "ىلاعت هللا دنع ريبك ءيش لدعلا ةماقإ نإف ،'"تاياورلا ضعب

 ةماقإ ،هللا هبحي يذلا وه ضرألا هذه يف ةعاس ولو هللا عرش مايق

 هلجأ نم تءاجو ءءايبنألا هلجأ نم ءاج يذلا وه لدعلا

 ميظع هرمأ لدعلا ،لدعلا لجأ نم الإ داهجلا ضرف امو عئارشلا

 .هللا دنع

 ميهاربإ: ت ينيجردلا سابعلا يبأل برغملاب خياشملا تاقبط رظنا..ه٠٤١ةنس

 . اهدعب امو ٢٢ ص ١ج يالط

 يطافسألا لضفلا نب سابعلا انثدح / ظفلب .ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هاور )١(

 ريبج نب نافع تعمس :لاق ،ىنابيشلا ناليغ وبأ ديعس انث سنوي نب دمحأ انث

 لوسر لاق :لاق ؤسابع نبا نع ،ةمركع نع يدزألا زيرح يبأ نع ،يئاطلا
 دحو ةنس نيتس ةدابع نم لضفأ لداع مامإ نم موي: "ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 وبأ ،يناربطلا رظنا .اماع نيعبرأ رطم نم اهيف ىكزأ هقحب ضرألا يف ماقي

 ج-ةيميت نبا ةبتكم- ةرهاقلا -ديجملادبع نب يدمح ت ريبكلا مجعملا-ماسقلا

 ١١٩٣٢ مقر ثيدحلا ٢٣٧ ص ١

٢١ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

  

_ 

 ىذ ياتيإ نسحلاو لدَملَي رمأي ةنأ ةي % ال .لات لاق
- 

 م [ ورم

 9 يغبلاو ركاو اَكُحَمْلا نَع يفتَيَو فزَشْلآ

 ٠ :لحنلا 1 (ل ونكت مكحتم

 يالسإ ماظن ةماقإ ىنمتي ناك دعس نب ةملس ريبكلا ةيعادلاف

 ةلودلا ىسم تحت وه يذلا يمكحلا ماظنلا كلذ نع ليدب

 ؛صالخإلا كلذ ةجيتن دمحلا هثلو دارأ ام هل ققحت دقو ،ةيومألا

 ذإو اريبك اراشتنا نكامألا كلت يف رشتني بهذل اذإف
 همحر يرفاعملا باطخلا يبأ دهع نم اءدب موقت ةيمالسإلا ةلودلاب
 -ه٠٦١ )ةكرابملا ةيمتسرلا ةلودلا ةياهن ىلإو (ه٤٤١-٠٤١) هللا

 ةيمالسإلا ةرامإلا لقأ ةروصب اهتفلخ كلذ دعبو (ھ٦

 .نالجراو يف ةيضابإلا

٢٢



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 سابع نبا ىلوم ةمركع

 هتلحر يف دعس نب ةملس قفاري ل

 قايسلا وأ نئارقلا نكلو تاياورلا ضعب خيراتلا يف كلانه
 انرداصم يف تدجؤ فسألا عمو اهتحصب مكحي ال يخيراتلا

 اهةمركعو وه (::)ءاج دعس نب ةملس نأ كلذ نم ،ةيضابإلا

 ىلإ ىلإ وعدي اذهو ةيرفصلا ىلإ وعدي اذه دحاو ريعب ىلع

 .ةيضابإلا
 فرعن قح ةياورلا هذه للحن نأ نم دبال ءيش لك لبق :الوأ

 نب ةملس ىلع مدقتم ةمركع ءاهتحص مدع نم اهتحص
 ءاج دعس نب ةملسو ھ٥٠١ ةنس ةمركع يفوت دقف ‘دعس

 يداوب فطعلا ةنيدم عماجب تناك ةرضاحملا نأل ((ءاج)) ةملكب ةرابعلا (: )

 (فلؤملا) رئازجلاب بازيم

 .نيلاوجلا نيلاحرلاو ،نيينابرلا ءاملعلاو نيرثكملا نيرسفملاو ©نيعباتلا دحأ )١(

 ةيعوأ دحأ ناكو .ةباحصلا نم ريثك قلخ نع ىور دقو ،هللا دبع وبأ وهو]
 ٢٤٤ ص ٩ ج ةياهنلاو ةيادبلا رظنا .سابع نبا هالوم ةايح يف ىتفأ دقو ،ملعلا

 م٦٨٩١ ماعل ركفلا راد رشانلا / اهدعب امو

٢٣ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 يف وأ يرجهلا يناخلا نرقلا نم تاينرشعلا يف ودبي ام ىلع
 ةملس اهنوك ىلا ةيملعلا ةثعبلا نأل ،هنم تانيرشعلا رخآ

 ةنس تد اعو ت اونس سمخ ةرصبل ١ ف تثكم دعس نب

 اوبصنو تانيثالغلا رخاوأ يف يأ ليلقب اهلبق وأها٤.

 طسو وأ ةيادب يف تبهذ اهلعل ةثعبلاف اذإ ،يرفاعملا مامإلا

 ةملس ةلحرو كًابيرقت يرجهلا يناثلا نرقلا نم تانيثالثلا

 ف تناك ةرصبلا نم امداق برغملا ىلإ دعس نب

 رخآ يف وأ يرجهلا يناغلا نرقلا نم تاينيثالنلا

 لبق يفوت دق ةمركع هيف ناك يذلا تقولا يف تاينيرشعلا

 .ةنس نيرشع نم رثكأب كلذ

 انرطأ اذإ نحن و ًايرفص نكي مل حيحصلا ىلع ةمركع :ايناث

 نبا ليلجلا يباحصلا ذيملت هنأل ًايضابإ هربتعن هركف

 رخآلا وه يذلا رباج ءاثعشلا ابأ مامإلا نأ امك سابع

 مل امدنعو ةمركع نع ىوتف اهيف ةفيحص هذيمالت دحأ

 هنم بذج اهيف ام ةفرعم وأ اهتءارق ذيملتلا كلذ نسحم

٢٤



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةفيحص هذه :هل لاقو ثةفيحصلا كلت رباج مامإلا

 ىلع ةمركعف (")سانلا ملعأ سابع نبا ىلوم ةمركع
 ةمركع ربتعن راكفألا انرطأ نإ- اعبط - حيحصلا يأرلا

 نب رباج مامإلا ركف نم ادج بيرق هركف نأل ًايضابإ

 هللادبع ليلجلا يباحصلا ذيمالت رابك نم امهالكو ديز

 .سابعلا نب

 نإ- يرفصلا ةمركعو يضابإلا ةملس بحطصي فيك :ًاغلاث

 مهنأ ىتح كةيرفصلا نم نوئربي ةيضابإلاو -ًايرفص ناك
 ايرفص ناك يذلا يناسارخلا ةيطع نب لاله نم اولبقي مل
 بهذملا لخدي نأ ،دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا دئاق راصو

 ىلإ مهاعد نيذلا ىلإ بهذيو بوتي نأ دعب آلإ يضابإلا

 لئاسم ديز نب رباج يلإ عفد لاق رانيد نب اورمع نب بويأ نع ةيلع نبا لاق )١(
 اذه سابع نبا ىلوم اذه ةمركع اذه :لوقي رباج لعجف لاق ةمركع اهنع لأسأ

 ديز نب رباج يناطعأ لاق رانيد نب رمع نع ةنييع نب نايفس لاقو هولأساف رحبلا

 يدي نم اهعزتناف تأطابت ينأكف لاق ةمركع اهنع لس لاقف لئاسم اهيف ةفيحص

 أطوملا يف امل ديهمتلا رظنا.سانلا ملعأ اذه سابع نبا ىلوم ةمركع اذه لاقو

 فاقوألا مومع ةرازو رشانلا /يبطرقلا فسوي رمع يبأل ديناسألاو يناعملا نم

 .ه٧٨٣١ رشنلا ةنس برغملاب ةيمالسإلا نوؤشلاو

٢٥ 

 



  

 رضاحلاو ىضاملا نبب ةيضابالا دنع ةوعدلا __

 أطخ تناك مهل كلت هتوعد نأب مهملعيل ةيرفصلا

 .الالضو

 دوعسم نب ىدنلجحلا مامإلا ةدايقب ةيضابإلا براح :اعبار

 نامغ ىلإ ءاج يذلا يركشيلا نابيش ةدايقب ةيرفصلا

 ٬حافسلا سابعلا يبأ يسابعلا ةفيلخلا شيج نم ًابراه

 .هشيج مزهناو نابيش لتق ىقح

 نئارقلاو يخيراتلا قايسلا اذه لالخ نم نذإ

 عم دعس نب ةملس ع يجم ةصق نأ فرعي . ةيخيراتل ١

 اذهو ةيرفصلا ىلإ وعدي اذه دحاو ريعب ىلع ةمركع
 .ةحيحص ريغ ةياور اهنأ ةيضابإلا ىلإ وعدي

٢٦



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا ح

 مهزومرب ةيضابإلا مايتها مدع

 مامتهالا بايغ ةيضابإلا رشعم نحن اندنع ظحالملا نإ

 يف اندنع امب لضفأ مهيدل برغملا ةيضابإ نأ لاقي قحلاو كانزومرب
 اغلاب امامتها دجن ىرخألا بهاذملا دنع امأ ايبسن قرشملا

 نع فرعن اذام لاثملا ليبس ىلعف ؛مهتمئأو مهئاملعو مهزومرب
 وه مأ يرصب وه وأ ينامع وه له هنع فرعن ال ؟دعس نب ةملس
 ءاجو عضولا ريغو "برغملا ىلإ ءاج هنأ هنع هفرعن ام ؟ينمي

 ميظعلا دهجلا اذه لطابلا لدب قحلاب ءاجو ثروجلا لدب لدعلاب
 .دهجلا كلذ نم تققحت يتلا ىربكلا ةجيتنلا هذهو هلذب يذلا

 لجر ناك ول .مهنايسنو انزومرلو انثارتل ركنتلاب انبناج نم لباقت
 ريثأتلا اذه رثأو ىرخألا بهاذملا دنع دعس نب ةملس لثم يف

 سرادملاو عراوشلاو تاسسؤملا همساب تّيمس دقو متيأرل

 حبصأ دعس نب ةملس فسألا عم نكلو ،دجاسملاو تاعماجلاو

 ىلع ىرخألا بهاذملا طبغن نحن ءةيضابإلا نحن اندنع الوهجم

 اهلقنن نأ يغبني ةبيطلا رومألاف مهنم ملعتن نأ ىنمتنو "كلذ

 .دومحم رمأ ريغلا دنع امم ةيباجيإلا ةدافتسالاف اهنم ملعتنو

٢٧



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا =

    

 دنع امم ديفتسن نحنف ثحابم قح ةيتايحلا ةيويندلا رومألاو

 .ةيعيرشت ارومأ تسيل يهف ،نيرخآلا
 ءافتحالاو مهمجارت يف ثحبلاو انئاملعو انتمئأب انمامتها نإ

 يوقي مهب مامتهالا و .مههاجت هلعف انيلع بجي ام لقأ وه مهب

 .ةقباسلاب ةقحاللا تاقلحلا لصاوتت و ،مهنيبو اننيب ةطبارلا انيف

 رمع روتكدلا هققح يذلا "ينايسولا ريس" باتكل يميدقت يف

 خيراتب برغملا ةيضابإ مامتها ببس لوح الؤاست تحرط نامقل

 ضعب تركذو ةقراشملا نحن انعم دقف امنيب مهريسو لاجرلا

 .ليلحتو ثحبو ،ةقمعم ةسارد ىلإ جاتحي رمألا نكلو ،بابسألا

٢٨



 يناثلا ريدلل

 ةيوهدلا دولظحلا نه جذاهنا"

"لئاوالا ةيضابإلا دنه



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ة وع دل ١ و م الس ال ١

 انيبأ ندل نم لسرلاو ءايبنألا جهنم يه اهتقيقح يف ةوعدلا
 ةمردنلَعةص دمحم انيبن ىلإ حيحصلا لوقلا ىلع يبن وهو مدآ

 امبو "قالطإلا ىلع هدعب يبن ال يذلا ںنيلسرملاو ءايبنألا متاخ
 وه رتََوهنلعةَلإَلَص لوسرلاو "تالاسرلا متاخ وه مالسإلا نأ

 لك ىلع بجيو ةوعد وه مالسإلا نإف ںنيلسرملاو ءايبنألا متاخ
 .مالسإلل ةيعاد نوكي نأ ملسم

 :هموقل لاق الإ ين نم امف

 « ةرَع هكي ني مكتام هلاشنا إ

 ءايبنألا جهنم اهنأل ىلاعت هللا دنع ميظع اهرمأ ةوعدلا

 ملعلا اوثرو امنإو امهرد الو ارانيد اوثوي مل ءايبنألاف «لسرلاو
 ملعلاف نذإ ۔("ثيدحلا يف ءاج امك ،رفاو ظحب هذخأ هذخأ نمف

 لسرلاو ءايبنألا ةثرو مه ءاملعلاو ،ةوبنلا ثاريم وه

 دبع انثدح :لاق ©يفقثلا قاحسإ نب دمحم انربخأ هحيحص يف نابح نبا هاور )١(

 مصاع تعمس :لاق ،يبيرخلا دواد نب هللا دبع انثدح :لاق ،دامح نب ىلعألا

 اسلاج تنك :لاق ،سيق نب ريثك نع ،ليمج نب دواد نع ،ةويح نب ءاجر نب
٣ . 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 نيردت الول ةناك اوزينيل دوملا ےاكامو ه .لات
 .وم ءے ِّ ,2 و ے بس إ ے< + س 1 ء .ء .ه

 ادإ مهموق اوزذنُلَو نيتلآ ىف اوُهَقَََيل ةقب اط مجني تقرف 1

 ١٢٢ :ةبوتلا ه( ((الكي ندنل متل اوُعَجَ

 هيلع ةيعاد نوكحي ىكلو ةيعاد نوكي نأ بجي ملاعلاف

 هقفتلا ةيجهنم تعمج ةيآل اف ثهنيد ف هقفتي و ملعتي نأ

 تؤي مل :ا"بوبحم نب دمحم مامإلا لوقي ؛مالسإإلا ىلإ ةوعدلاو

 كتيتأ ينإ ©ءادردلا ابأ اي :لاقف ،لجر هاتأف قشمد دجسم يف ءادردلا يبأ عم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هثدحت كنأ ينغلب ثيدح يف لوسرلا ةنيدم نم

 الإ تمج امأ .ةراجتل تئج امأ ةجاحل تئج امأ :ءادردلا وبأ لاقف ،ملسو

 ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ينإف :لاق ،معن :لاق ؟ثيدحلا اذهل

 © ةنجلا قرط نم اقيرط هب هلا كلس ،املع هيف بلطي اقيرط كلس نم» :لوقي

 يف نم هل رفغتسي ملاعلا نإو ،ملعلا بلاطل اضر اهتحنجأ عضت ةكئالملاو

 دباعلا ىلع ملاعلا لضفو ،ءاملا يف ناتيحلاو ضرألا يف نمو ،تاوامسلا

 نإ ،ءايبنألا ةثرو ءاملعلا نإ ڵبكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك

 .رفاو ظحب ذخأ هذخأ نمف ،ملعلا اوثروأو ،امهرد الو ارانيد اوثروي مل ءايبنألا

 - نابح نبا حيحص بيرقت يف ناسحإللا-نابح نب دمحم ،يمرادلا رظنا

 ٨٨ مقر ثيدحلا ٢٨٩ ص ١ ج م٣٩٩١ ةيناثلا ةعبطلا-ةلاسرلا ةسسؤم-توريب

 ةيعادو ٥5هيزن ضاقو 7 ملاع ئ يشرقلا ليحرلا نب بوبحم نب دمحم (١)

 ،ةرصبلا يف دو يرجهلا ثلاثلا نرقلا رثكأو يناثلا نرقلا يف شاع .دهتجم

 رظنا .كلام نب تلصلا مامإلل نيعيابملا سأرو هدهع يف ء ءاملعلا سيئر ناك

٣١ 

 



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنعةوعدلا

 يهلإ ءافطصا يمه ةوبنلا ."ةوبنلا دعب ملعلا لثم دابعلا هللا

 داهتجا ىلإ عجارو بستكم وهف ملعلا امأ ،ةبستكم ريغو

 ةوعد نم هل دبال ملعلا اذهو .ملعلا بلط يف هتبغرو ناسنالا

 لوأ وه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأف كلذلف ،هبحاصت

 وهو ،هتعيرشو ىلاعت هللا ماكحأب ملاع لوأو ،هيقف لوأو ملعم

 رمأ ءاج نأ دعب ارهج مث ارس هباحصأ ملعي ذخأ ،ةيعاد لوأ

 رأ لمع يأ يمه لب ابوتكم ائيش تسيل ةوعدلا .ىلاعت هللا

 ةوعد نآرقلا ميلعتو ،ةوعد نآرقلا ملعتف ؟مالسإلا مدخي لوق

 فورعملاب رمألا ،ةوعد ةالصلاب رمألا ةوعد ملعلا ثبو

 .ةوعد وه ريخلا ىلإ وعدي لمع لك ،ةوعد ركنملا نع يهنلاو
 نأف كلذلف ،رعشي ال ثيح نم ةيعاد وه ةقيقحلا يف ملسملاف

 ترهظأ ةيمالسإلا تاحوتفلا نإ .ةوعدلاب اوماق ةباحصلا

 اوقنتعا سانلا نم ريثكلاف مالسإلا قلخو ،مالسإلا ةلادع

 ىلع نب دهف :دادعإ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا مجعم

 ةعبطلا دعاولا ليجلا ةبتكم تاروشنم نم .اهدعب امو ٣٥١_مص ٢٣ ج يدعسلا

 ه١ ٦٨ ىلوألا

٣٢ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ملاعلا لوقي .مالسإلا ةلادع اوأر امل ةلماعملا ببسب مالسإلا

 نم محرأ احتاف خيراتلا دهشي مل :نوبول فوتسوج يسنرفلا
 ةمحرلاو ةلادعلا مالسإلا يف تأر بوعشلا نأل «ا"أبرعلا

 خرؤم و ، بيبط ١٩٣١( ربمسيد ١٨٤١ - ١٥ ويام )٧ نوبول فاتسوغ )١(

 و "برعلا ةراضح" :هراثآ رهشأ نم .ةيقرشلا ةراضحلاب ينع ،يسنرف

 ةراضح" و "ةيرصملا ةراضحلا" و ١٨٨٤" سيراب" و "دنهلا تاراضح"

 اوفصنأ نيذلا دحأو برغلا ةفسالف رهشأ دحأ وهو ."سلدنألا يف برعلا

 .ةيمالسالا ةراضحلاو ةيبرعلا ةمألا

 مهبتكو برعلا ةراضح ةسارد يف انعمأ امل :رخآ عضوم يف لوقيو

 ، ةعساو قافآو ةديدج قئاقح انل ترهظ مهنونفو مهتاعارتخاو ةيملعلا

 ىطسولا نورقلا ةفرعم ىف لضفلا باحصأ برعلا نأ انيأر ام ناعرسلو

 ًادروم "نورق ةسمخ ةدم اهل فرعت مل برغلا تاعماج نإو نيمدقألا مولعل

 ريثأتو اقالخأو القعو ةدام ابروأ اوندم نيذلا مهنأو مهتافلؤم ىوس ايملع

 .ىوقأو دشأ قرشلا يف وهو برغلا يف ميظع برعلا

 سيراب تراصل اسنرف ىلع اولوتسا برعلا نأ ول :لوقي رخآ عضوم يفو
 عراشلا لجر ناك ثيح ملعلاو ،ةراضحلل ازكرم اينابسإ يف ةبطرق لثم

 كولم هيف ناك يذلا تقولا يف انايحأ رعشلا ضرقيو لب ،أرقيو بتكي اهيف
 .مهماتخاب نومصبيو 0 مهئامسأ ةباتك نوفرعي ال ابروأ

 ةيبرعلا ةراضحلا زكرم /رشانلا . برعلا ةراضح ،نوبول فاتسوغ رظنا

 .رتيعز لداع ةمجرت تاساردلاو رشنلاو مالعإلل

 سيداب نب ديمحلادبع يمالسإلا ركفملا ةلوقملا هذه ىلع قلع دقو

٣٣ 



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةمكاحلا مهتمظنأ اوضفر مهنإ لب مالسإلا اولبقتف ةاواسملاو

 مهومكحي نأ نيملسملا اودارأو مهنم يهو مهمكحت تناك قلا
 ليثمتلا نإ .ةيقيقحلا ةوعدلا يه هذه مالسإلا يف اولخد مث
 رشن يف ةريبك ةمهاسم مهاس ةيمالسإلا قالخألل ىلمعلا

 6‘بسحو تاحوتفلا قيرط نع رشتني مل مالسالاف مالسإلا

 ٬تاحوتفلا اهيلإ لصت مل ايسآ قرش يف نكامألا ضعب كلانه

 اوأرو ،ةنسحلا ةلماعملا ملسملا رجاتلا يف تأر بوعشلا نأ الإ

 الو عساو ءيش ةوعدلاف ديجلا لاثملاو ،ةبيطلا ةودقلا هيف

  

 اوءاجو ،رامعتسا حتف ال ةياده حتف اوحتف مهنأل معن :هلوقب يجاهنصلا

 رينلا ريشبلا ثيدح نم ريكذتلا سلاجم رظنا.دابعتسا ةاغط ال ةداعس ةاعد

 ىلوألا ةعبطلا رئازجلاب ةينيدلا نوؤشلا ةرازو رشانلا سيداب نب ديمحلادبعل

 ٣٠٠ ص م ١٩٨٣

٣٤ 

 



 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مالسإل ١ ردص ق ةيس ايسل ا تاماسقنالا

 يف ةيمالسإلا ةمألا ترطأت نتف نم ةباحصلل لصح امدعب

 يف مكحلا ةيرظن {ةفالخلا ةيرظن لوح اهعيمج رودت رطأ ةثالث

 لك ،قرف ثالث ىلإ ئدابملا هذه ىلع ةمألا تقرتفا ؛مالسإلا

 يسايس فالخ لوح رودت اهلك ةديدع اقرف اهتحت مضت ةقرف
 بهاذمب اوفرع نيذلاف ؟ةفالخلاب سانلا قحأ نم ءلصألا يف

 يف مهلثميو ةفالخلاب ىلوألا يه شيرق نإ :اولاق ةنسلا لهأ

 ماق يذلا يأرلا وه اذه ،ةيواعم مهسأر ىلعو ،نويومألا كلذ
 امأ ،ةلوقملا هذه سرك نم مه نويومألا .ينسلا ركفلا هيلع

 يبأ نب يلع ،تيبلا لآ يف ةفالخلا رصح دقف يعيشلا ركفلا

 .لوقلا اذهب لوقت ةعيشلا قرف لكو ةمطاف نم هدالوأو بلاط
 نيب يروش قح يمه ةفالخلا نإ :لوقي هنإف ثلاثلا قيرفلا امأ

 مه ءالؤه ")اهب قحأ وهف اهل الهؤم ناك نم نيملسملا عيمج

 ،ىوقتلا لعج مالسإلا نإو ،ةمامإلل اطرش تسيل ةيشرقلا نأ ةيضابإلا ىري )١(
 اذهو نيملسملا نيب لضافتلا سايقم وه ةيمالسإلا ةعيرشلاب مازتلالاو \ عرولاو

 طارتشاب لوقلا امأ ،ةحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ميلاعت قفاوي يذلا وه لوقلا

٣٥ 



  

 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنعةوعدلا
 ةفيلخلا نيب ثدح يذلا ميكحتلا اوركنأ نيذلا ةمكحملا

 نايفس يبأ نب ةيواعمو ههجو هثلا مرك بلاط يبأ نب يلع عبارلا

 .لوقلا اذه ىلع نوقفتم مهنكل قرف ىلإ تقرتفا ةمكحملا نأ مث

 وبأ خيشلا لوقي .ثالخلا قرفلا هذه ىلع اهلك ةمألا تقرتفاف

 :هللا همحر ينالهبلا ملسم

  

 دمحم دعب بازحألا تبزحت

 ريصي هآر جهن ىلإ لكف

 ةباصع نيبملا قحلا ىلع ترقو

 ريثك نيمركالا لقو ليلق

 دقلو ‘©فينحلا مالسإلا اهبراح يتلا ةتيقملا ةليبقلا ةيبصعلل ةوعد وهف ةيشرقلا

 ره ىروشلا أدبم اولعجو ةيعرشلا ميلاعتلا هذه قفو ةيضابإلا ةداسلا راس
 .مهيلع هللا ناوضر مهتمئأ رايتخا يف لصيفلا

 تاسسؤملا تماق و ،اهئارآل راصتنالا ةيمالسإلا قرفلا يقاب تلواح دقلو

 تدأ يتلاو .ءارآلا هذه معدت يتلا تاياورلاو ثيداحألا عضوب ةيمالعإلا

 .شطبلاو رهقلاب سانلا ذخأ و ةيمالسإلا ةمألا لاح روهدت ىلإ لاحلا ةعيبطب

٣٦ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 عيمج نيب ىروش ةفالخلاو مكحلا نأ ىري قيرفلا اذه
 لآل الو اهيف اروصحم نوكي ةليبقك شيرقل سيل نيملسللا
 .عقاولا هقدصي يذلا اذهو ،تيبلا

 لمحن نيذلا نيديحولا ةمكحملا قرف نم انيقب ةيضابإلا نحن
 ةفالخلا نأب لصألا اذه لمحنو أدبملا اذه لمحنو ،راعشلا اذه

 الو يجعأ ىلع يلرعل لضف ال نيملسملا عيمجل اقح مكحلا وأ

 ام ثيحف كلذلف ،حلاصلا لمعلاو ىوقتلاب الإ دوسأ ىلع ضيبأل

 .مهنيب ًايروش اهيف مكحلا ناك ةيضابإلا تاعمتجملا تدجو

 كلانهو ايقيرفأ لامش اومكح سرفلا نم مهو نويمتسرلاف

 نم اهماكحف ًايبرع اعمتجم - اعبط - اهنوكل نامع امأ غيزامأ
 ناكل ةيبرع ريغ دالب يف ىرخأ دالب يف مكحلا دجو ول 6برعلا
 .مالسإلا ةموظنم عم ًاقستم ايعرش مكحلا ناكو :مهنم مكحلا

 يدقعلا ريطأتلا اهعبت ثالغلا ةيسايسلا تاميسقتلا هذه

 ذنم ةحاسلا ىلع نيدوجوم ةيضابإالا راص نذإ .يهقفلا ريطأتلاو
 رهظي انايحأو انايحأ بهذملا صلقتي "يرجهلا لوألا نرقلا

 ضعب نم ىفتخا ءةريخألا نورقلا يف صّلقتلل ضرعت بهذللاف

٣٧



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةوعدلاب مامتهالا مدع ةجيتن اهضعب يف صلقتو ًايلك ةنكمألا

 هعابتا مامتها مدع ةجيتن بهذلا باصأ يذلا صلقتلا اذه

 هل دب ال ركف يأ ةيمنت ،هيمنت يتلا يه ةوعدلاف ،هيلإ ةوعدلاب

 .هيلإ ةوعدلا نم

 هيف نكت مل نامز يف قافآلا يف بهذملا رشتنا فيك نذإ

 كانه نأ دبال ؟ةريخألا ةنمزألا يف صّلقتو ةدوجوم تالصاوملا

 .ًاللخو ًابابسأ

٣٨



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 بهذملا صلقت ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا ضعب

 صاخشأ دوجو وه رشتني يضابإلا بهذملا لعج يذلا نإ

 ءارو ام ىلإ ةيوعدلا تالحرلا اولمعتسا لب هيلإ ةوعدلاب اوماق

 لمع ًاناسنإ نأ ولف رشتناو بهذملا اذه ىلإ اوعد راحبلا

 نأ دجول ،ىلوألا ةعبرألا نورقلا يف بهاذملا راشتنال ًامييقت

 نيدوجوم اوناك مه ،ًاراشتنا بهاذملا رثكأ ناك يضابإلا بهذملا

 اوناكو ءا"ناهفصأ يف سراف يف نيدوجوم اوناكو "ناسارخ يف
 نيدوجوم اوناكو ،'"نميلا بونج يف اميس ال نميلا يف نيدوجوم

 ليبس ىلع سنوت يقيرفألا لامشلا يف نيدوجوم و ،نامع يف

 ةريزج يف يقب نآلا يضابإلا بهذملا ىلع اهبلغأ تناك لاثملا

 ةرثك اوناك ايبيل يف سةرثك نيدوجوم اوناك رئازجلا يف ،طقف ةبرج

 يف ركذ دولوم ةئمثالث مهل دلو طقف ةسوفن جاجح نإ ليق ىتح

 ايسآ قطانم ضعبو ناتسناغفأو ناريإ نم قطانم ضعب لمشي ميدق ميلقإ )١(

 ىطسولا

 .نارهط بونج مك ٣٤٠ دعبت ناريإ ندم ىدحإ )٢(

 اهعباوت و تومرضح )٢(

٣٩ 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ىلع ناسنإلا رمي ال ةرتفلا مكلت يف هنال ،دحاو جح مسوم

 .ةيضابإلاب ةءولمم اهلك اهدجي الإ رايدلا كلت

 نب برعلب مامإلا دهع يف نامع يبرج ملاع راز امدنعو
 ةلودلا ةمظعو ،تاحوتفلاو ،ةيبرعيلا ةلودلا ةوق ىأر ناطلس

 ةوقلا هذه بكاوت ال ملعلا سرادم نأ ظحال هنأ الإ لدعلاو

 فيك هربخأو "ناطلس نب برعلب مامإلل اههجو ةلاسر بتكف

 ةيمتسرلا ةلو دلا دعب صڵلقتي بهذملا ذخأ فيكو بهذملا ناك

 نم رثكأ اهيف نكل اهفعض عم ةبرجو كةبرج يف يقب ىتح
 ؛ضئارفلاو باسحلاو هقفلاو ملعلا سردت ةسردم نيرشع

 يف ةسردم أشنأو ناطلس نب برعلب مامإلا متهاف ،كلفلاو

 لهأ نم ًاملاع نيسمخ نم رثكأ اهنم جرختو نيربج نصح

 .يأرلاو سايقلا

 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 . - ,!. ٠ ١

 دقو يبرغملا يضابإلا يبرجلا ايركز نب دمحم نب ديعس نب رمع وه خيشلا )١(
 كلاعفأ كنم لبقتو كلاوقأ ددسو كلاوحأ هنا حلصأ انالوم :ةلاسرلا يف ءاج

 هللا نم امل ينإ :ريقفلا دبعلا انأ لوقأف “كلآمو كعجرم ةداعسلا ىلإ لعجو

 دكسم يف هللا دمحب تيأر ةكرابملا ةعقبلا هذه ىلإ لوصولاب يلع ىلاعت

 ةريسلاو ةيعرشلا ماكحألا نم فيرشلا ماقملا اذه يفو ىوزن يفو لئامسو

 هللو ارورس هتدهاشمب ألتماو ردصلا هب حرشنا ام ةيدمحملا ننسلاو ةيضابإلا

 لكشلا ةنسح نأشلا ةبيجع اهتدجوف نامع لاوحأ تلمأتف ،هقيفوت ىلع دمحلا

 ملعلاو ،ةليلق اهيف ملعلا سرادمو ركذلا سلاجم نأ ىوس فاصوألا ةلماك

 ناصقنو ،لامهإلاب صقنيو لامعتسالاي دادزي مكيلع ىفخي ال امك يديس

 اي كربخأو ،هلاوز كشوي ناصقنلا ىلع ناك امو ،ميظع نيدلا يف ررض ملعلا

 عم اذه اننامز يف ةوعدلا هذه لهأ نم ةبرج لهأ لاوحأ ضعبب ديسلا معن

 ىلع ديزي ام ملعلا سرادم نم مهعمو ،مهلاح ءوسو مهتلقو مهفعض
 ملعو ةغللاو وحنلا ىلع رصتقا نم مهنم هملع ردق ىلع ملعي لك نيرشعلا

 قطنملاو نايبلاو يناعملاو فرصلاو ةغللاو وحنلا يف رحبت نم مهنمو تانايدلا

 ضورعلاو ةيعرشلا ضورفلاو باسحلاو هقفلاو نيدلا لوصأو ديحوتلاو

 مهتداع نم وهو ،هريغو فراخزلا نم اهب قلعتي امو نازوألا ينعأ ةيرعشلا

 ديز وبأ وهو ،خياشملا خيش ىلع ءاثالثلا مويو دحألا موي لك يف نوعمتجي

 تالكشملا سلاجملا يف نوقليو هيلع نوأرقيف ةتس يبأ نب دمحأ نبا

 ةلاحلا هذه يف مهو ،سابتلالا اهنع ليزيو باوصلا اهيف ىرحتيف ‘تالؤسلاو
 بهذملا نأ مهملعلو ،هناصقنو ملعلا ساردنا ىلع ،‘فسأتلا ةياغ نوفسأتي

 بهذيو هناصقنب صقنيو ملعلا دايدزاب دادزي يمتسرلا يفينحلا يقيقحلا

 ةيمتسرلا ةمئألا نامز يف برغملا ضرأب بهذملا اذه ناك دقو كهباهذب

 دابعلاو داهزلاب ةوشحم ةرامع اهلك ديزأو رهشأ ةثالث ةريسم هللا مهمحر

٤١ 

 



          

 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

  

 رمأل ةمامإلا مهنع تلاز املف ،مهداتع قاطي الو مهددع ىصحي ال ءاملعلاو

 ميلعتلاو ملعلا يف اونواهتو رارشألا تيقبو رايخألا تبهذ هماربإ هللا دارأ

 مهتتأو "مهبونذ ببسب مهبولق ىلع عبطف ؤليجلا مهبكرف .ايندلا ىلإ اولامو
 ةريصبلا سومطل ءام بارسلا اوليختف ثةلطابلا ججحلاب نوفلاخملا ءاملعلا

 نيب دوذلا كلس امك ،ةلاضلا مهقيرط مهب اوكلسف ،مهبولق ةمزأ نم تنكمتو
 قبي مل ىتح ةبراقتم ةنمزأ يف هللاب ذايعلاو مهرابدأ ىلع اودتراف قئاسو دئاق

 عاقبلا لهأ وهو ثملعلاي رتتساو هللاب مصتعاو قيفوتلا هقاس نم الإ مهنم

 هلا ةنس الإ سيل بعصم ونبو ةبرج لهأ ضعبو ،ةسوفن لهأ ضعب :ةثالثلا
 مامإلل يغبنيف اذكه رمألا ناك اذإف.اوكسمتو اهب اوكلس لبق نم تلخ دق يتلا

 نصح لك يف لعجي نأو قيقحتلا ملاعم هل رانأو قيفوتلاب هنلا هديأ نيملسملا
 مهنيد رمأ سانلا ملعي املعم هلضف ديزملا هلدع للجملا هتكلمم نوصح نم

 ،ةسيفنلا ةيقابلا ةرخآلا يف مهبغريو ةسيسخلا ةينافلا ايندلا يف مهدهزيو

 ىندأ ولو ةفرعمو رظن هل نم لاوحأ يف رظنلاب ىلاعت هنلا ءاش نإ اذه رسيتيو
 الوأ هسفنل ةحيصنلاب ريخلا بابسأ هنم ترهظ نإ ملعلا يف قوذو ةفرعم
 .نيدلا يف ةبغرلاو مهيلع ةقفشلاو هللا دابعلو

 ميلعتلا ىدصتي نأب نيملسملا مامإ نم عاطملا رمألا هجوتي ذئنيحف
 نأب ةصلاخ هتين تناك نإ لق نإو ملعلا نم هعم ام رقحي الو ىشعلاو ةادغلاب

 لجو زع هلل اصلاخ ناك ثيح ‘هلضفو ملعلا ةكربب ديفتسي ديفيو ديزيو ومني

 ةنس نوكتو ،©رصبتي الهاج وأ ركذتي ايسان وأ ظقيتي امئان وأ هبتني الفاغ لعل

 وهو ،ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأو اهنس نمل مالسإلا يف ةنسح
 نيملعتملا روجأ نم صقني الو ريغي ال نيدلا يف هناوعأو نيملسملا مامإ

 تنأو اذه لثم يف نواهتيو لفاغتي نأ كلثمل اشاحو هللا هللا مث هللا هللا.ءيش

٤٢ 

 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مزاولو هعورفو هللا نيد لوصأ ملعلاو ‘هضرأ يف هتفيلخ هلضفو هللا قيفوتب

 لكلو ببس ءيش لكل نكلو ،هعورشو هلاثمأ ضورفملا هب رومأملا لدعلا

 نم دحأ دي ىلع هارجأ نيدلا يف هيضري رمأ راهظإ هللا دارأ اذإو باتك لجأ

 وذ هللاو ُءاَشَي نم هيتؤي هللا لضف كيلَد هلضف ديزمل هصتخي نمم ،هقلخ
 قاقشلا يوذ باهذو قحلا ةملك ولعو لدعلا روهظك ميِظَعْل لضا

 ديعس نب سيمخ خيشلا موحرملا دي ىلع قافنلاو كرشلا ملاعم سامطناو

 تنأو 6©نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر نييضرلا نيمامإلاو يقاتسرلا يصقشلا

 ايندلا ىلإ ليملا نم هب سانلا يلتبا ام ىرت دقو شهلا دمحب ثلاثلا يضرلا

 .اهيلإ مهراقتقا ةدش عم ةرخآلا يف دهزلاو

 ام لصو يف بقاثلا حجارلا لقعلاو ةريصبلا نيعب رظنأ :يالومو يديس

 مهب ةمحرو ةفأر مهيلع كفلختسا نيذلا هدابع نيبو هنيب لصوي نأ هب هللا رمأ

 ملعو قحب اهيف مئاق نم ىلاعت هلا ضرأ اولخت الو ،ىلاعت هللا ناوضرل ءاجرو

 هللا لاق امك 6هقلخ ىلع ةجحلا وهو تاقوألا نم تقو لك يف هقلخ يف

 اذه يف تلمأتو ترظن اذإ مراكملا دهج اي و ديسلا معن اي داه موق لكو
 ديدجت ىف دوهجملا لذبب تممهو هيلإ كسفن تنأمطاو نأشلا بيجعلا رمألا

 ببسملل مظعأو لجأ هباوثف ،هباوثل ءاجرو هلل ابح هدعاوق دييشتو هدهاعم

 نيمئاصلاو نيلصملاو نيطبارملاو نيدهاجملا باوث نم هيف ببستملاو
 الضف كلذ لك ناكو هلك كلذ نم ضئارفلا الخ ام نيرمتعملاو نيجاحلاو

 هللا ناوضر تيفتبا معن :نيملسملا مامإ لوقك ينرست ةمالع كنم ينرأف الفنو

 ١تبرغو سمشلا هيلع تعلط امم يلإ بحأ ةقيرطلا هذه ءايحإ نإف ىلاعت
 ماطح عيمج ذإ ،نيملسملا نم هسفن حصان نم ىلإو هلوسرو هللا ىلإ بحأو

 يديب هتبتكو ،هنم ةرذ نزت الو ةيدبألا ةداعسلا بناج يف ربتعي ال ةينافلا ايندلا

 ىلوملا ىلإ بيرغلا دبعلا نم رس اذهو .ديهش رمضأو رهظأ ام ىلع هللاو

٤٣ 



  

 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ىنتخاو بهذملا صلقت ةوعدلا انلمهأ امدنع هنإف كلذل

 يف ةيضابإلا نأ لامهإلا كلذ نمو «نكامألا ضعب نم

 ءيشلاب مهودجني ملف ،نامع ةيضابإب اودجنتسا تومرضح

 ةلاسر ءاملعلا دحأ مهيلإ لسري نأب اوفتكا امنإو بولطملا

 نأ يفتكي ناك نامع يف ملاعلا نأل .بهذملا ملاعم مه حضوت

 هذهف "بهذملا ملاعم حضوت ةلاسر بهذملا باحصأ ىلإ لسري

 دنع ىقبت اهنإف تلصو اذإو لصت ال دقو لصت دق ةلاسرلا

 نكت ملو ذاقنإ تارايز كلانه نكت ملو دحاو صخش
 بهاذملا ترشتنا دقل .تاردابم الو ذاقنإ تالحر كلانه

 :نينذأ نيرمأب ىرخألا

 ولف مهبهذم ةوعدلاب مهمامتهاب ًايناثو شةيملعلا رطألاب الوأ

 يف رهزألا اندجول ةنسلا لهأ دنع ةيخيراتلا ةيملعلا رطألل انئج

 سافنأ لسلست لسلستي هناوضرو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ‘بيبحلا

 مهريبدتف إمهدهج ملعلاب نيكسمتم اوناك نإو ةبرج لهأ امأو ،ةنجلا لهأ

 لهأ هءانرقو لدعلا مامإلا مهدقفل لكشم مهرمأو لحنم مهدقعو لتخم

 .لضفلا

٤٤ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعللا

 سرادمو ،'"ساف يف نييورقلاو ""سنوت يف ةنوتيزلاو ،'"رصم

 دنع ةيملعلا رطألا ىلإ انئج ولو "قارعلا يف سرادمو زاجحلا ف

 ©قارعلاب فجنلا يف ةيملعلا تازوحلا نم ديدعلا اندجول ةعيشلا

 .عطقنت مل ىرخألا بهاذملا دنع ةساردلاف ،ناريإ يف مق يفو

 كمهنودشري مهعابتأ ىلع نورمي .7 ةئيج نوبهذي ةاعدلاو

 .مهنوتبثيو مهنوزفحيو إمهنوعجشيو

 دي ىلع ه١٦٣٢ ةنس ينب ،يمالسإلا ملاعلاو رصم يف دجاسملا مهأ نم )١(

 اهيف سردي ةعماج هللاب زيزعلا ةفيلخلا هلعج ه٨٧٣٢ ةنس يفو . يلقصلا رهوج

 هشرف ىلع اهنم قافنإلل سابحألا هيلع نويمطافلا فقوأو ث ةيليعامسإلا مولعلا

 نيدلا حالص ىلوت امنيحو ٠ نيسردملاو ةمئألاو ءابطخلا بتاورو هترانإو

 .ةينس ةعماج ىلإ هلوح رصم كلم يبويألا

 ©ناوريقلا يف عفان نب ةبقع عماج دعب ةيقيرفأ يف تينب يتلا عماوجلا يناث دعي )٢(

 يف باحبحلا نب هللا ديبع هترامع متأو ه٩٧ ماع نامعنلا نب ناسح هئانبب رمأ

 .برغملا دالب يف ةيمالسإلا مولعلا رشن ىف اريبك ارود بعل .ه ٦

 (٣) ماع ينب ةيبرغملا ساف ةنيدم يف عماج ٤٥ ةيرهفلا ةمطاف هئانبب تماق ه ٠

 ةيعماجلا ةلحرملا ىلإ عماجلا لقتنا ‘ دجسملا ءانبل هتثرو ام لك تبهو ثيح

 ارقم دجسملا ذاختاب ءاملعلا نم ديدعلا ماق ثيح ،ىلطبارملا دهعلا ىف

 .مهسوردل

٤٥ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 نرقلا نم تاينيعبسلا يف يننأ ركذأ كلذ ىلع ليلدكو

 سردي تبتلا نم ينس بلاط اهثعب ةلاسر ىلع تعلطا مرصنملا

 ةحامس ىلإ اههجو ةرونملا ةنيدملا يف ةيمالسإلا ةعماجلا يف
 -هللا هاقبأ ةنطلسلل ماعلا يتفملا يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا

 لوقيو «ينسلا بهذملا ىلع يليلخلا خيشلا نأ بسحي ناك دقو

 تبتلا ىلإ نوبهذي ال ةينسلا بهاذملا ءاملع نإ :ةلاسرلا يف

 نورميو نانبل نمو “قارعلا نم نوجرخي ةعيشلا ءاملع امنيب

 ىلع مهعابتأ اوتبثي يك "نيصلا ىلإ اولصي نأ ىلإ مهعابتأ ىلع
 .مهبهذم

 ةيملعلا رطألاف ،نيرمألا نيذه دقف يضابإلا بهذملا نإ

 .ملعتيو دهتجيو ءاملعلا نم ملاع يتأي امنإو ةرفوتم ريغ هدنع

 يش لك هتومب تومي ىفوتي امدنعو ،ةبتكم نوَحْيو سرديو

 ةلظم تحت لمعي مل هنأل ضعابتو عزوتو قرفتت هبتك ىتح
 لهأ ىدل يميلعتلا يسسؤملا ماظنلا ىلع لاثمكو «يسسؤم ماظن

 هتاقلحب ةمظنم ةسسؤم وهف رصم يف رهزألا كانهف ةنسلا

 ماشلا لهألو بلاط اذك ىللإ عستي قاور ةبراغمللف .هتقورأو

٤٦



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 هل قاور لكو "قاور ةدياعصللو ،قاور قارعلا لهألو ،قاور

 لكل ددحم اهددعف ؛زبخلا ةفغرأ ىتح ماعطلا نم ددحم ردق

 .قاور

 يرجملا عبارلا نرقلا نم رمتسم يسيؤملا ماظنلا اذهو
 ةبسنلابو "ىرخألا سرادملا ىلإ ةبسنلاب اذكهو ،نآلا ىتحو
 .ا"فجنلاو مق يف كلذك مهل ةعيشلا ةوخألا ىلإ

 رثأتي ال ملاعلا صخشلا تومي امدنع يسسؤملا ماظنلاف

 لمعلا رثأتي الو ةرمتسم ىقبت ةيميلعتلا ةيلمعلاف ،لمعلا
 درف ىلع ينبم وه يدرفلا لمعلا امأ ،ءيراط يأب يملعلا

 طبرلاو ةيملعلا رطألاب غلابلا مامتهالا يهابتنا تفل تومرضحل يترايز دنع )١(
 8دادحلا مامإلل طابرو رجاهملا دمحأل طابر كانهف يداولا ءاحنأ يف ةقرفتملا

 نب رمع بيبحلا اهسسأ ةيملع ةسسؤم يهو ىفطصملا راد كانه ميرت يفو
 بهاذملا هقف ىلع سيردتلا يف دمتعت ه ١٤١٤ ماع ميرتب ظيفح

 ةيكزتلاو فوصتلا لهأ مولع ىلع زكرتو " ةعبرألا

 ،قارعلاو ،نانبلو ،تيوكلاو ،نيرحبلا يف ةيملع تازوح يعيشلا بهذملا )٢(

 ةسارد :لحارم ثالث يف ًابلاغ ةيملعلا ةزوحلا يف ةساردلا متت و .ناريإو

 حوطسلا ةسارد ةيوبرتلا ةمظنألا يف يئادتبالا رودلا ماقم موقتو تامدقملا

 (جراخلا ثحب هيلع قلطيام) جراخلا ةسارد+خ طسوتملا رودلا ماقم موقتو

 .ايلعلا تاساردلا ماقم موقتو

٤٧ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 كلذب تام رخآ ناكم ىلإ لقتنا وأ ضرم وأ يفوت اذإف ثدحاو

 .ءيش لك هدقفب دقفو ءيش لك
 ةالغلا نورقلا يف رشتنا امدنع يضابإلا بهذملا نأ ىلع

 رشن يف ةاعدلا ضعب مهاس دقو ،ةيوعد دوهجب رشتنا ىلوألا
 .ةيوعدلا تالحرلا قيرط نع بهذملا

٤٨



 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةيوعدلا تالحرلا نم جذامن

 لئاوألا ةيضابإلا دنع

 يمرضحلا دعس نب ةملس : لوألا جذومنلا

 ملسم ةديبع وبأ مامإلا كانه ناك يرجهلا لوألا نرقلا يف

 طغضو رهق تحت ناكو ميلعتلاب موقي ةرصبلا يف ةميرك يبأ نب

 ىلإ كلذ هأجلأ ىتح «قتصي نأ داكي ال دح ىلإ ةيومألا ةلودلا

 باب ىلع ةلسلس لعج دقو هذيمالت هيف مّلَعُي ًابادرس ذختي نأ

 (ةّيفعس تاعونصم) فافقلا عنصب نورهاظتي اوناكو بادرسلا

 ًاصخش اوأر اذإو بادرسلا باب ىلع ذيمالتلا دحأ نوكرتيو
 عنصب اوماقو ةساردلا نع اوققوتف ةلسلسلا كرح هنم نوباتري

 رابكلا ءاملعلا محغلوأ جرخ بادرسلا مكلذ نأ الإ 6فافقلا

 .اايقيرفأ لامشو نامعو نميلا يف ةيمالسإلا لودلا اوماقأو

 يف دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا ةلودو ٠ نميلا يف قحلا بلاط مامإلا ةلود ) ( ١

 .برغملا ىف يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلا ةلودو . نامع

٤٩ 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 رهقلا تحت وهو مهعباتي ةديبع وبآ ربكالا مهمامإو مهخيشو

 ىلع اوربجتو اوراج ايقيرفأ يف نييومألا نأ عمس امو
 ىلإ دفو مهنم ءاجو يتوربج لكشب مهكالمأ اوذخأو غيزامألا
 اولظو (ھ١؟٥ -ھ ١٠٥ ماع ةلودلا ذخأ) كلملادبع نب ماشه

 مهب لصو ىتح ةفيلخلا ىلع لوخدلل نذألا نورظتني ةلماك ةنس

 لسرأ "نايغطلاو ملظلا نم هوأر امل اودتري نأ اوركف نأ رمألا

 زاتجي راسف دعس نب ةملس ثريبكلا ةيعادلا ةديبع وبأ مامإلا

 ف راسو ةيومألا نويعلا ةباقر نع ادعتبم ةرصبلا نم رافقلا

 كلت حسم ىتح لابجلا محتقي رحبلا نيبو ءارحصلا نيب قيرط

 ىلإ ايبيل قرش يف ترس نم ايفارغوميدو ايفارغج ةقطنملا

 ىلإو ةماقتسالا ىلإو قحلا ىلإ مهاعدف رئازجلا برغ ناسملت

 امف ادحاو اموي رمألا اذه رهظي ول تددو :لاقو ميوقلا نيدلا

.ىقنع برضت نأ يلابأ



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 وأ ةلودلا ةماقإ وه رمألا اذه له ؟رمألا اذه وه ام نكلو

 هصالخإ ةجيتن امهالك ققحت دقو ؟امهالكوأ ؟بهذلملا راشتنا

 يبأ دهعم ىلإ اهلسرأ ةيملع ةثعب لوأ نوكو ،هتوعدو هنيدلو هلل
 بالطلا كنلوأ يقبو ءايقيرفأ لامش يف ةدع نكامأ نم ةديبع

 ةلمحب اومسو برغملا ىلإ اوعجر مث ةرصبلا يف تاونس سمخ

 ةجيتن برغملا يف ةيضابإلا ةلودلا تميقأو “برغملا ىلإ ملعلا

 .ةوعدللو هللا نيدل هصالخإو هنل دعس نب ةملس صالخإ

 )مساقلا نب هللادبع ةديبع وبآ :يناثلا جذومنلا

 ريغصلا ةديبع يبأب يمس مساقلا نب هللادبع ةديبع وبأ

 يبأ نع ذخأ دقف ،ريبكلا ةديبع يبأ هذاتسا نيبو هنيب ةقرفت

 راحص يف شاعو نامع نم ايسب نم هلصأ ،عيبرلا نعو ةديبع

 لجرلا اذه "نيصلا ىلإ ةلحر يف بهذ مث ،ةرصبلا ىلإ لقتنا مث

 ،يرث رجاتو }©هيقف ملاع ‘يويسبلا ريغصلا ةديبع وبأ ،مساقلا نب هللادبع )١(

 ذخأ نامع نم ءالهب لامعأ نم ءايسب ةدلب نم ،يرجمهلا يناثلا نرقلا يف شاع

 رظنا ...بيبح نب عيبرلاو ،ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا نع ملعلا
 ٢٨٤ ص ٢! ج مجعملا

٥١ 



 رضاحلاو يضاملا نييب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 أدبو هعم اوبهذ نيذلا هؤالمزو وه كلانه بهذملا رشني أدب

 .رشتني تقولا كلذ ذنم مالسإلا

 يف نودملا .راحص ىلإ عجر ىتح ةلحرلا يف نيتنس ذخأ

 نامع هنأو مساق مسا ابوتكم دجو يذلاو ةينيصلا تالجسلا
 ةغللا فالتخا ةجيتن ةقدب ءامسألا ةفرعم مدع باب نم كلذو

 ءامسأ طبضن ال برعلا نحن انك اذإو ،كلذ ىلإ امو ءامسألاو

 تميقأ امدنعو ءانريغب فيكف ثةقدلا كلتب ضعبلا انضعب

 تيأر م٩٧٩٦١ ماع نيصلا ةيروهمج نيبو ةنطلسلا نيب ةقالعلا

 )ناونعب ريدغلا ةلجم يف هترشنو ًالاقم تبتكف عوضوملا رشن

 ىلإ بهذي ةيعاد لوأ مساقلا نب هللادبع ريغصلا ةديبع وبأ
 يف ذلأو ،همسا رشتنا كانه نمو هتصقب تيتأو نيصلا
 تاونسلا يفو ا"نوتناك ىلإ ةيعادلا اذه لصو دقل شرابتعالا

 ةديبع يبأ مسا تحت ادجسم ةينامعلا ةموكحلا تماقأ ةريخألا

 .بريضملا يدان نع ردصت تناك ةلجم )١(

 .ايلاح وجناوج )٢(

٥٢ 

   



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةمجرت هل تعضو دقو م؟٦٠0 ماع حتفو مساقلا نب هللادبع

 يهف ،ةيزيلجنإلاو ةينيصلا نيتغللا ىلل تمجرتو ثيسفنب

 ةينيصلاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ثالثلا تاغللاب ةبوتكم كانه
 ريغصلا ةديبع يبأ ملاعلا يوعدلا زمرلا اذهل اديلختو اميركت

 .'ههساقلا نب هللادبع

 يرشبلا رمع نب دمحم :ثلاثلا جذومنلا

 اوناك دقف مهباحصأ نوكرتي لئاوألا ةيضابإلا نكي مل
 ناك دقل ،يفاصلا مهركفو مهئدابم ىلع مهنوتبثيو ؛مهنودعاسي
 ةولك يفو ماع لكشب ايقيرفأ قرش لحاس ىلع نيدوجوم ةيضابإلا
 دهع ذنم ةميدق ايقيرفأ قرشب نيينامعلا ةقالعو صاخ لكشب

 ًادهع برقأ هنإف لئاوب مكيلع :لوقي ةلأسم نع لئس اذإ ةديبع وبأ ناك دقل )١(

 ةيملعلا ةيلوؤسملا يف لح نامع ىلإ عيبرلا مامإلا لقتنا امل لئاو نأل ،عيبرلاب
 يذلا وهو تومرضح نم يمرضحلا بويأ نب لئاو بويأ وبأ وهو ةرصبلا يف

 ًاملع اهلمتحألا ايندلا مهدحأ يلو ول ل اجر تومرضح يف تكردأ :لوقي

 مامإلا هنأل عيبرلا مامإلا دعب ةيملعلا ةيلوؤسملا ىلوتف ،الدعو ًاعروو الضفو
 .اهب يفوتو نافضغ ىلإ لقتنا عيبرلا

٣ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنعةوعدلا

 ناميلس نحلو ،كلذ نم مدقأ لب ادابع ينبا ناميلسو ديعس

 قرش ىلإ امهعم نمو ابهذ جاجحلا امهلتاق امدعب اديعسو

 تَبَهَد دقو ،ءارضخلا ةريزجلا يف اولزن مهنأ رهاظلاو ،ايقيرفأ

 :ربقمو ادجسم اودجوو تاونس لبق كانه ىلإ ةيناطيرب ةثعب

 .يرجهلا لوألا نرقلا تاينيعبس نم امهنأب امهرمع اوددحو

 ىلإ نيينامعلا جورخو نامعل جاجحلا بورح عم قفاوتي كلذو

 :ولك يف نودوجوم ةيضابإلاو تقولا كلذ ذنمو ايقيرفأ قرش
 رضاوحلاو ةيمالسإلا ندملا نم يهو اينازنت لحاس ىلع
 ناميلس نب ديلولا هل لاقي ملاع كانه ناكو خيراتلا يف ةيمالسالا
 يف راصف ربكألا وه كراي هدلو ناك يفوت املو ،("كراي نبا

 دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا و ،ىدنلجلا نب دبع نب دابع ءانبأ ناميلسو ديعس(١)
 نم رثكأ يف جاجحلا شويج امّزَه دقو 5،امهل بيرق ىدنلجلا نب رفيج نبا
 .ةعقو

 يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع ضاق ،يولكلا كراب نب ناميلس نب ديلولا )٢(
 رعاشلا هحدم ،يتاهلقلا ديعس نب دمحم خيشلا رصاع ،ايقيرفأ قرشب ةولك نم

 مجعم رظنا .هتريس يف دادم نبا اهركذ ةديصقب يولهبلا يدزألا ديزي نب يداع

 ؛ج يدعسلا يلع نب دهف :دادعإ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا

 ه٨٢٦٤١ ىلوألا ةعبطلا دعاولا ليجلا ةبتكم تاروشنم نم .اهدعب امو ٣٠٠ ص

٥٤ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةبغاشم ناكو هنم رغصأ خأ هعمو هدلاو دعب ةينيدلا ةيلوؤسلل
 يقارع لجر ءيجم فداصف هل ةيلوؤسملا نوكت نأ دارأو
 اماقو ةيرعشألا قنتعاو نايلع هفقلتف ،نايلع هل لاقي يرعشأ

 يضابإلا عمتجملاو ءامهب سانلا رثأتو ةيرعشألا ىلإ ناوعدي

 نامع خياشم ىلإ كراي خيشلا بتكف همظعم يف لهاج عمتجم

 ثيح يرجملا عباسلا نرقلا ةيادب يف حنم يف خياشملا عمتجاف

 سانلا ءالؤه بيجن نأ دبال :اولاقف خياشملا نم ةعومجم عمتجا

 رفاسي يكل يرشبلا رمع نب دمحم هل لاقي مهنم الجر اوراتخاف
 دنع لزن ثيح الوأ تاهلق ىلإ يرشبلا خيشلا رفاسف ،ةولك لإ

 فشكلا باتك بحاص ("ايتاهلقلا ديعس نب دمحم خيشلا

 لصو امدنعو ،ةولك ىلإ رفاسف رفسلا هل بتر يذلا ،نايبلاو

 عاطتساو ،نايلع ىمسملا يرعشألا لجرلا كلذ بره كلانه

 لزن عجر املو {مهبهذم ىلإ بهذملا باحصأ عجري نأ يرشبلا

 (١) رعاش بيدأو ذ خرؤم يوفغلو ‘ يلوصأ هيقف . يتاهلقلا ديعس نب دمحم ٠

 مجعم رظنا .نايبلاو فشكلا هتافلؤم مهأ نم ،يرجهلا سداسلا نرقلا يف شاع

 يدعسلا يلع نب دهف :دادعإ (قرشملا مسق) ةيضابإلا نيملكتملاو ءاهقفلا ج٣

 ىلوألا ةعبطلا دعاولا ليجلا ةبتكم تاروشنم نم..اهدعبامو٤٩ ص ١٤٦٢٨ه.

٥0٥ 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 نع هربخأو يتاهلقلا ديعس نب دمحم خيشل ا دنع ىرخأ ةرم

 خيشلا ناسل ىلع ةيولكلا ةماقملا يتاهلقلا خيشلا ًاشنأف ةصقلا

 ةولك ىلإ يرشبلا لوصو اهيف ركذي يرشبلا رمع نب دمحم
 بهذملا لإ ةوعدلا نم خيشلا كلذ هب ماق امو ةولك فصوو

 .مهبهذم ىلإ ةيضابإلا عاجرال

٥٦



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 يئاطسرفلا ركب نب دمحم هللادبع وبآ مامإلا :عبارلا جذومنلا

 يف ةيضابإلا دنع ةيوعدلا دوهجلا ىلع رخآ لاثم كانهو

 نب دمحم هللادبع وبأ مامإلا وه لاثملا كلذ "قرشملا مهيضام

 سماخلا نرقلا ةيادب يف ناكو "يسوفنلا يتاطسرفلا ركب

 رئازجلاب بازيم يداو يلاهأ ةوعدب ماق هنأ كلذو ،يرجملا
 لقتنا دقف يضابإلا بهذملا ىلإ مهتوعدب ماق ،ةلزتعم اوناكو

 بازيم يداوب فطعلا ةنيدم ىلإ بهذو ،ةسوفن لبج نم

 مهشقانيو مهوعدي ذخأو ،ةلزتعملل نيصحلا لقعملا تناكو
 مهتوعد نع كلذ هدري ملو هئانبأ دحأ اولتق مهنأ قح

 .مهتشقانمو

 باطقأ دحأ ٠ يسوفنلا يئاطسرفلا فسوي نب ركب يبأ نب ركب نب دمحم ( ١)

 مجعم رظنا .نييعامتجالاو نيينيدلا نيحلصملا زربأ نمو برغملا يف ةيضابإلا

 امو ٧٧٢ ص ٤ ج يملعلا ثحبلا ةنجل ثارتلا ةيعمج رشانلا ، ةيضابإلا مالعأ

 اهدعب

٥٧ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابالا دنع ةوعدلا

 يضابإلا بهذملا ىلإ فطعلا ةنيدم يلاهأ يأ- اولقتنا ىتح

 سماخلا نرقلا ذنمو “بازيم يداوب ةلزتعملا عيمج مهعبت مث
 زعأو ©بهذملا مهب هللا زعأ ةيضابإ نويبازيملا حبصأ يرجهلا

 ءاملعو بهذملا يف ةمئأ مهنم جرخو ،ةماع مالسإلا مهب

 .نوريثك

 ماظن عضو يذلا وه يئاطسرفلا ركب يبأ نب دمحم مامإلاو
 ىلإو ةسوفن نم برغملا دالب ةيضابإ هيلع راس يذلا ةبازعلا

 ةيضابإلا اهدقف يتلا ةلودلا نع ليدبك ،بازيم يداو
 .كلانه

 يتلا ةيوعدلا هدوهجو يئاطسرفلا مامإلا ةوعد يف هللا كرابو

 لوحت اهفاطق ناكو تعنيأو ةبيطلا ةنسحلا رامخلا كلت ترمنأ

 مهاهو شةماقتسالاو قحلا لهأ بهذم ىلإ بازيم يداو يلاهأ
 نمو ضرألا هثلا ثري نأ ىلإو اذه انموي ىلإ بهذملا ىلع

 بهذملاب كسمتلا ةوق يف مه لب ىلاعت هللا ءاش نإ اهيلع

 مامإلا مكلذ صالخإو ىلاعت هللا قيفوتب كلذو ،المعو ًاملع

 .ةيعادلا ملاعلا

٥٨ 

 



 ثلاشلا رمحملا
"ةيضابإلا دنه ةوهدلا عقاو"



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 :ةوعدلا فيرعت

 يأ رأ ناك اركف ءيش يأ لقنل ةيمالعإلا ةليسولا يه ةوعدلا

 يهو .ءىشلا ىلإ هاعدو هدشرأو هملعأ ينعي هاعد نم ةوعدلاف

 ؛سانلا نيب هراشتنا يف هتليسو و كهتوق و ،هبل و ‘مالساإلا ةفيدر
 نم هللا ىلإ ةوعدلا يأ ،مالسإلا ىلإ ةوعدلا يه هثلا ىلإ ةوعدلاو

 هللا نأ ميركلا نآرقلا يف دجن كلذك مالسإلا ىلإ ةوعدلا لالخ

 ىلإ ةوعدلاب موقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم هيبن رمأي ىلاعت

 سانلا ىلإ اهب هثعب يتلا ةيمالسإلا ةلاسرلا لالخ نم ىلاعت هللا

 :رجحلا ه (ل َبيكرتنلآ نع ضرعأو رمن امي عدضاق إ : هل لاقف ةفاك
 ٩٤

 .مالسإلا ىلإ ةوعدلا هانعم رمألاب عدصلاو

 4 59 1 كَيرمْشَع رذنأ { : :هل لاقو

 ٢١٤ :ءارعنتلا

:هل لاقو برقألاف برقألاب أدبي ًائيشف ًائيش ناسنالاف



 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لاي هليحي ةسنا ةتمَوَملو ةمكح كير ليم لغنآ )ا
 مأ شو :ةليس نَع َلَص نمي تمأ َرُه كر دي ٌنَََأ ه

 ١٢٥ :لحنلا « () ةيهلا
 لكو : وهأ نل ًالَو تيأ امكح مي مِقَعَسآَو عدا اليك :لاقو

 ء 4- >

 ر ها ا كتنب لد َلَعَكل ث ا بتح ني هتنا لزنأ امي تنما

 :ةا ةكيرت ب ةك هسبح :ةلو الت ا{نعقتا ك ر

 ١٥ :ىرونلا ه ((؟ثال بصلا دتو تكن عن

 نمتا نمو أت ةرصب ن لَع لأ لاوع ح ليبس ۔وزنه لق « :هل لاقو

 رماوأ هذه ١٠٨ :فسوي ه( (ل يكرتُملا نماتأ امو هقرحو
 نم ام كلذ لبقو ؛مالسإلا لالخ نم هيلإ ةوعدلاب لاعت هلل زم
 :هموقل لاق الإ يبن

 4 ةدْرتَع هلإ نم ركلام هلآ أ اوديعأ {

 ءايبنألا تانايد نم نيد لك ةفيدر يه ةقيقحلا يف ةوعدلاف نذإ

 هتليسو و ‘هتلآ يهف يالسإلا اننيد ىلل ةبسنلابو ثةقباسلا

 لعفلا نم ةقتشم يهه اهقاقتشا ىلإ انئج ول ةوعدلاف ،ةيمالعالا

 هذه يف ءيش يأ وأ عورشم وأ ةركف وأ نيد وأ ركف لكو ءاعد
٦١



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 امنإ راشتنا هل نوكحي ال فوس هل ىعدي الو هيلإ ىعدي ال ةايحلا

 نيد يأ وأ راكفألا نم ركف يأ اهب رشتني يتلا ةلاعفلا ةليسولا

 .ةوعدلاب رمأ نآرقلا كلذلف ةوعدلاب كلذ امنإ نايدألا نم

 هللا رمأ قلا ةينآرقلا تايآلا يف انلمأت ول ؟ةوعدلاب انرمأ اذامل
 ةنرفلا ةياكح دعب يتأت امئاد اهاندجول ةوعدلاب هيبن اهيف لاعت
 امدعب هللاف ةقباسلا تانايدلا باحصأ نيب فالتخالا ةياكحو

 او ۔هي نصو ام نيذلا نم مكل عرس إلهلوق يف ةقرفلا نع ىهن
 اِتَحَوَأ فزأ

 ىت ه هلإ مهوُعَتَت ام تيكرتملآ َلَع ربكيف ارْقَرَمَتت الو ذل

 ١٢ :ىروشلا ه (ثل ثينث نم هنكي ئدمتَو ءآتَينَم هيك
 امك مسأو ؤ داق كلدلَقإل ىلاعتو هناحبس هنم رمألا ءاج
 ے ؟ ص 4۔ز 4 ر صس,س 5 - ہس۔< . < صر 4

 بت ني نلأ لزنا امي تنما لقو مهاوهأ عن الو ترمأ
 ع

 ش
 4 ِ ےس < ہبسص عو رسرس هير .۔ےد۔ س ۔, < .< . 7

 -- .و. مس رع >۔ ور ۔۔ عم دع .رر سروح ےے ِ

 4 ريصملا هِتللو اََسَت مع 1 مكو اني ةَجُح ال

 ١٥ :ىرونتثلا

 ٠ ؟ < ص « ِ س ۔ مس ه ۔ و م 'ہ , ۔ ہ س ,ك

 مقأ نأ جوسيعرر ىموُمَو مهتا عدي انيَصَو امَو كنل

_
٠
١
 

٠ 
٧
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 اهب ماق اذإ ةوعدلا "فالتخالا نم عنمت يتلا يه ةوعدلاف نذإ

 عنمت راكفألا نم ركف يأ وأ نيد يأ وأ بهذم يأ باحصأ
 :ىلاعت هلوق يه ةميركلا ةيآلاو فالتخالا نم ركفلا كلذ باحصأ

 م < ر ٹ إ ررم ه _ ,س ۔.۔؟ ه م _ ۔حصسص ه مس رر س ¡4< 7

 َىه ىلاي مُهلدنَحَو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كير ليس لإ غذآ ٧
 ۔ >< رور س ۔ے « - ء۔۔ے س ہس۔۔ ۔ او م .4

 هلع وهو يِلييَس نَع َلَس نمي دمأ َرُه كير كي نحن

 ١٢١ :لحنلا ه( (©) يهل
 نذإ ءانلبق يتلا ممألا نع فالتخالا ةياكح دعب اضيأ تءاج

 ركف يأ باحصأ اهلوحو اهب عمتجي يتلا يمه هذه ةوعدلا نأك

 يهو اهب رمأو ةوعدلاب متهاو ةوعدلا ةيضق ىلع زكر مالسإلا كلذلف
 هباحصأ هدعب نم اهب ماقو ،ملسو هيلع هلا ىلص يبنلا اهب ماق يتلا

 نوصلخملا نوحلصملا ءاملعلا اهب ماق مث مهنع هنلا يضر ماركلا

 ردقبو هتوعد نوكت ىلاعت هلل ءرملا صالخإ ردقبف ،خيراتلا ربع

 ءاملعلا ىرابت كلذلف ،ةوعدلا هنم نوكت مالسإلا يف هصالخإ

 انفالسأ هب زيمت يذلا وهو هنلا ىلإ ةوعدلا يف نوحلصملا نولماعلا

 .ةيضابإلا

٦٣



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لئاوألا ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 قلطأ امنإو ةيضابإلا مهسفنأ ىلع نوقلطي انفالسأ نكي مل
 خيراتل ١ نم ةرتف دعب اهب اولبقو مهريغ مهيلع ةيمستل ١ هذه

 .ةماقتسالا لهأ وأ ةوعدلا لهأ مهسفنأ ىلع نوقلطي اوناك امنإو

 ةوعدلا هذهب اوماق مهنأل ةوعدلا لهأ مهتيمستب ببسلاو

 ر .ابرغو اقرش قافآلا يف يرباجلا يضابإلا ركفلا رشتناو
 .الامشو ابونج

 نيعباتلا ديس هنع هللا يضر ديز نب رباج ءاثعشلا وبأ مامإلا

 دنع ةقث وهف ،هريغ ادحأ قثوت ملو ًاقيثوت ةمألا هتقثو يذلا

 هتطعأ الجر دجن مل ةيخيرات ةقيقح هذهو قالطإلا ىلع عيمجلا

 نب رباج مامإلا الإ ةمألا دنع ًاقلطم ةقث ناك وأ اهتقث ةمألا

 دنع ةوعدلا سسأ يذلا وه مامإلا اذه ،ةباحصلا دعب ديز

 عيمج نم بالطلا ءاجو ،راصمألا يف ةاعدلا عرو و ةيضابإلا

 وهف .ابرغو اقرش هبالط رشتناو هيدي ىلع اوسردف ،عاقصألا

٦٤



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لاقف """اريسلا" هباتك يف يخامشلا ردبلا خيشلا هفصو امك

 ءاضتسا ؛سانلا دبعأو «سانلا عروأو "سانلا ملعأ ناكو))

 باجم ناكو شةريثك سان هنع ذخأو ،ةميظع ةعامج هرونب
 ماظعلا هذيمالت هدعب نم ةوعدلا ةيار لمح مث ((ا")ءاعدلا

 ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأ مامإلا مهتمدقم يفو ماركلا

 يذلا ةرصبلا يف زايتماب يملاعلا دهعملا كلذ أشنأ يذلا يميمتلا

 نمو ،يبرعلا برغملا دالب نمو نامع نم ملعلا بالط هدصق
 دهعملا كلذ ،ناسارخ نمو «سراف نمو ،قارعلا نمو ،رصم
 نم ًاقحالم ناك هنأل بادرس يف هلعج بادرس يف ناك يذلا

 دهعملا حبصأ يذلا وه بادرسلا كلذ ،ةيومألا ةلودلا ةالو لبق

 مامإلا هنم جرخت مكح ةمئأو ملع ةمئأ جرخ يذلا يلاعلا

 يف محح مامإ لوأ (قحلا بلاط) يدنكلا ىيحي نب هثلادبع

 باتكو ةسوفن لبجب نرفي يف دلو ٠ يخامشلا ديعس نب دمحأ نيدلا ردب )١(

 ىمحي يلع خيشلل خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رظنا ..هتافلؤم رهشأ نم ريسلا

 نسح دمحم قيقحت ،٨٨٧١ص ١. ج © ريسلا )٢(

٦٥ 



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مامإ لوأ ("دوعسم نب ىدنلجلا مامإلا جرخت هنمو ء'"أنميلا

 دالب يف مامإ لوأ يرفاعملا باطخلا وبأ جرخت هنمو ،نامعب

 سسؤم "متسر نب نمحرلادبع مامإلا مث سلبارط يف برغملا
 نمف . مهو ملعلا ةمئأ ىلإ ةفاضإ ةيمتس 1 ةمامالا ةلودلا

 ملعلا ةمئأ ةمئألا ١ كوأ جرخت يملاعلا يبادرسلا دهعملا كلذ

 بهذملا رشتنا ىتح ةوعدلاب ةيضابالا ماقف مكحلا ةمئأو

 ىلكب نمحرلادبع خيشلا لوقي امك اعساو اراشتنا يضابإلا

 بلاطب روهشملا ىمحي وبأ ٠ يمرضحلا يدنكلا هللادبع نب ىحي نب هللادبع 169

 ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ذملتت ت نميلا يف ذ ةيضابإلا امل ه٠٣١ يفوت قحلا

 يبأ مامإلا نع ملعلا ذخأ ٠٥١٣٤ ١ ت ىدنلج ني رفيج نب دوعسم نب ىدنلجلا(٢)

 ىلإ هرصبلا نم قرشملا ىلإ ملعلا ةلمح نم وهو هميرك يبأ نب ملسم ةديبع

 هيلع هللا ةمحر يثراحلا دمح نب ملسم خيشلل ةليضفلا دوقعلا رظنا _ نامع

 .هللا همحر يبايسلا دومح نب ملاس خيشلل خيراتلا ربع نامع باتكو ،

 يف هيمتسرلا ةلودلا سسأ ، ىرسك نب مارهب نبا متسر نب نمحرلا دبع )٢(

 ه٠٦١ ملع طسوألا برغملا

٦٦ . 



 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةيرجهلا ةعبرألا نورقلا يف يضابإلا بهذملا نإ :ا')هللا همحر

 .اراشتنا بهاذملا رثكأ ىلوألا

 يرجهلا عبارلا نرقلا دح ىلإ ًأرقتسا ناسنإلا ول :تلق

 دجول بهاذملا راشتناو بهاذملا عيزوتل ةينايب ةطيرخ لمعو

 يف اوناك ةيضابإلاف اراشتنا اهرثكأ نم يضابإلا بهذلا
 .كاذنآ يالسإلا ملاعلل ةبسنلاب قرشلا ىصقأ يف يهو ناسارخ

 ضنامع نع ًالضف كاذنآ يمالسإلا ملاعلا بونج يف نميلا ىلإو

 برغملا دالب ىلإ رصم ىلإ ةرصبلا يفو ،ةيضابإ اهلك تناك نامعف
 .يرجهلا عبارلا نرقلا ىتح رمتسا راشتنالا اذه ،يرعلا

 امدع دق اهبلاغ نم نآلاو املع مهيفو ناس ارخ يفو

 ةنيدملا يف ضاب ملعلا نإ :ةيضابإلا دنع ةيبدألا ةلوقملا لوقت

 يأ نامع ىلإ راطو (أدب) ينعي ةرصبلا يف حرف و (دجؤ) يأ
 ةرصبلا يف جرفو كةنيدملا يف ضاب رئاطب هوهبش دقف ،لقتنا
 ىلإو ،برغملا ىلإو ،نميلا ىلإ لقتنا مث نامع ىلإ راطو لقتناو

 نم ٠ فطعلاب ه ٩ ١ ١٢٣ ماع دلو ‘ يركبلاب بقلملا يلكب رمع نب نمحرلادبع( ( ١

 .يركبلا ىواتف هلو مالسإلا دعاوقو © لينلا يباتك قيقحت هراثآ

٦٧ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 رهوج يف يملاسلا نيدلا رون مامإلا هلوقي يذلا اذهو «ناسارخ

 :ماظنل ١

 قارملا يف خرف رئاطب
 قالطناب راط نامعلو

 برغملا وحن راط اضيأ كاذك

 بجنلا ءاملعلاب تألاتماف

 كرابملا نميلا وحن اضيأ كاذك

 كلاسلل هؤاجرأ تحضتاف

 املع مهيفو ناس ارخلو

 امدع دق اهبلاغ نم نآلاو

 انمجريس و ابيرغ ادب

 انفلخي هللاو ادب امك

 ةيضابإلا انتابيدأ يف تدجؤ ةيضابإ ةيبدأ يه ةلوقملا هذه

 وهو ناكم ىلإ ناكم نم يضابإلا بهذملا ةطيرخ مسرت يهو

 .يوعدلا هباحصأ طاشنل الإ كلذ امو رشتنيو ومني

٦٨



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةماقتسالا لهأ ةوعدلا لهآ ةيضابإلا

 ةوعدلا لهأب ةيضابإلا ةيمست يف ببسلا ركد انفلسأ دقل

 هسفن ربتعي مهنم دحاو لك ناك دقف "يوعدلا مهطاشنل كلذو

 رخآلل اهيطعي نأ دبال ءرخآلل اهغلبي نأ دبال ةلاسر بحاص

 نم دبال نأل ةوعدلا لهأ اومسف اهنع رخآلا فرغي نأ دبال

 ةقصالم ةفصلاو ىمسملا نع ةربعم نوكت نأ ةيمستلا

 ةوعد لهأ ًالعف اوناك مهنأل ةوعدلا لهأب اوفصتاف ©فوصوملل

 تاقحالم تناك كانه نأ نيح يف ركفلا اذه اورشن

 بهذملا اذه عنمتو ،ركفلا اذه عنمت لودو ،تاقياضمو

 مالسإلا أدبمب اوكسمت اذه عم نكلو ‘هبراحتو هحفاكتو

 .ركفلا اذه رشتنا نأ ىلإ هلجأ نم اوَحضف حيحصلا

 اوبرض مهنأ فورعملا نمف ةماقتسالا لهأب مهتيمست امأو

 يف خيراتلا عصنأ نم مهخيراتف ةماقتسالا يف ةلثمألا عررأ

 :مهرعاش لوقي امك ةماقتسالاو لدعلا

٦٩



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مهتماقتس ا يف الإ لدعلا فرعي ال

 نازيم لدعلا يف مهل الإ فوي مل

 مهنأش هللا تامرح نع ًبذلاب
 نامرحو لين مهايند نأش ال

 :يملاسلا نيدلا رون لاقو

 ةيرافغملاو نيينامعللو
 ةبلاغ ء ارمأ تومرضحو

 الدع نيرمعلا نوهباشي
 الضفو ةقثو آاعروو

 مهلف باوصلا جهن ىلع اوضم
 مهير نم ىضرلا عم ءانثلا نسح

 ةبرجتلا نإ ((ينامعلا خيراتلا يف طيس ولا)) يباتك يف تلق
 ىلع ايندلا يف ةيسايسلا براجتلا لضفأ ةيضابإلا ةيس ايسلا
 .ةيبرغلا تايطارقميدلا روهظ لبقو ةدش ارلا ةفالخلا دعب قالطالا

 لحأ ام ريغ يف ءامدلا كفسو ،ملظلاو ،روجلا اوفرعي مل
 تلا ةماقتسالا يمه هذه كهلا عرش ريغب نومكحي اوناك ام هللا

 .اهب اوفصتاو ،اهب اوكسمت

 هلل دمحلاو خيراتلا تاحفص عصنأ نم يضابإلا خيراتلا نإ
 عنمي ناك هنأ فيكو يرفاعملا باطخلا يبأ ةمامإ خيرات اوأرقا

٧٠



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 لوقي مهوبراح نيذلا مهل نيفلاخملا نم ءيش يأ ذخأ نم هدنج

 ' :لاق "انلاومأ نم نوذخأي امك مهلاومأ نم ذخأن " :مهدحأ هل

 انيلع قدصيف رانلا يف مهعم انبكي نأ هللا ىلع قيقح نذإ

 هي اوضتاتأ ادر ح اتنأ تتمل أ تلَسَماملكإ9 :لاعت هللا لوق
 27 , مم ۔۔ رسك ء رس م .و ۔ ء .. ّ ہسےس و م {ےےر

 - ّ َيِيامعِضاناذع مهعاتم اَوتصأ ءكلؤتم ابر مهستوخي رمتل تلاق اكيم
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 ٢٨ :فارعألا ه( (آال َوُمَلََك ال نكتلو تمض عي َلاقْراَلا

 ةأرما تدجنتسا امل :ةيضابإلا ريغو ةيضابإلا رداصملا لوقت

 يف وهو ناوريقلا لهأ نم يرفاعملا باطخلا يبأ مامإلاب
 ضكيبل " :اهل لاق ةيرفصلا ةليبقلا ةموجفرو روج نم سلبارط
 ةدايقب يالسإلا فحزلا هجوت و ،كرصنأ مل نأ هللا ينرصني مل

 اورمو ةموجفرو نم ناوريقلا اوصلخو يرفاعملا باطخلا يأ
 وبأ مامالا عنم دقو مهبالسأب نيفلاخملا نم ىلتقلا ىلع

 ترم ىتح ىلتقلا نم ءيش يأ اوذخأي نأ هباحصأ باطخلا

٧١



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعللا

 توقاي ىتح " ةداقر" ناكملا يمسف دوقر مهنأك :تلاقف ةأرما

 .ااذه ىلع صن نادلبلا مجعم هباتك يف يومحلا

 هلعف ام ، ةيضابإلا دنع ةماقتسالا بورض عورأ نمو

 رصاح امدنع (ه٨٥١-٥١ئ) يزوزلملا متاح وبأ مامإلا
 ةيسابعلا ةلودلل نيعباتلا نيرصاحملل حمس هنإف ث ناوريقلا

 ةبرقو زبخ فيغر نم نوكم ياذغ دازب مهدوزو جورخلاب

 مدآ دهع ذنم همصخ يف دحأ هب مقي مل لمعلا اذه نإ ،ءام

 مامإلا ةصق خيراتلا رفحيو ێاذه انموي ىلإو مالسلا هيلع
 يداولا ىأر امدنع (ه٩١؟-١٦٧١)يصورخلا بعك نبا ثراولا

 مهنإ الئاق مهصيلختل قلطناف ،نيجاسملا لمحي فوس هنأ

 مئاقلا يرفاعملا حمسلا نب ىلعألا دبع باطخلا ابأ نأ :ةداقرب اهتيمست ليقو )١(

 دق اوناكو ةموجفرو لاتقل ناوريقلا ىلإ ضهن امل سلبارطب ةيضابإلا ةوعدب

 كاذ ذإ يمهو ةداقر عضومب مهب ىقتلا ليمج نب مصاع م ناوريقلا ىلع اوبلغت

 ).ضعب قوف مهضعب مهالتق داقرل ةداقر تيمسف ًاعيرذ ًالتق كانه مهلتقف ،ةينم

 ةعبطلا رداص راد-توريب-نادلبلا مجعم = هللادبع وبأ نيدلا باهش . يومحلا

 ١٥٥ ص ٢٣ ج م٥٩٩١ ةيناثلا

٧٢ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلادنع ةوعدلا

 تامف يداولا هلمحف شةمايقلا موي مهنع لوئسملا انأو ،يتنامأ

 .ًاقيرغ اديهش
 -٩١؟)يدمحيلا هللادبع نب ناسغ مامإلا قلقلا رواسيو

 مايقلا مهرايتخا ىلع ةنطابلا يف ديبعلا قفاو هنأل (ه.ا
 ليللا يف (باودلا ةطساوب رابآلا نم هايملا جارختسا) رجزلاب

 ًايوبن اثيدح كانه نأل ديدشلا ةنطابلا رحل ارظن راهنلا لدب

 لعفي اذام نكلو ،ليللاب ديبعلا لامعتسا نع ايهان ءاج
 اوراتخاو مهتداس عم اوقفتا مهسفنأ ديبعلاو "ناسغ مامإلا
 يف ريصقتلا نم فوخلاب مامإلا روعش نكلو ءليللاب لمعلا
 ةدلاخلا هتلوق قلطأ ىتح هرواسي ناك عيمجلا ىلع لدعلا ةماقإ

 ۔((ةنطابلا ديبع يف الإ انلدع))

 لامعألاو ةدلاخلا فقاوملا هذه لثم نم ريثكلا كانهو

 ءاقح لدعلا هنإ ؟هذه ةماقتسا يأو ؟اذه لدع يأف ةعئارلا

 :لوقي ثيح ملسم وبأ قدصو ،ةقيقحو ًاقح ةماقتسالا اهنإو

 مهتماقتسا يف الإ لدعلا فرعي ال

 نازيم لدعلا يف مهل الإ فوي مل

٧٢٣



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 يف تدجوو مهريغ مهيلع اهقلطأ دقف ةيضابإلا ةملك امأ
 ثيح ،يرجهلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم انرداصم

 نم وه يذلا يضابإلا ديزي نب هللادبعل ردصم يف تدجو

 يبأ ذيمالت نم وه يذلا ا"ازيزعلادبع نب هللادبع ةذمالت
 رشتنت تأدب مث ،ةيضابإ مهنأب هباحصأ فصو دقف ةديبع

 ينكاسملا حتف نب سورمع خيشلا اهركذ دقو ةيمستلا هذه

 ةيضابإلا ةملك ترشتنا مث ا"ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ هباتك يف

 رداصملاو ةيبرغملا رداصملا يف اهروهظ نمازت مث اهب اولبقف

 نرقلا يف شاع ملكتم ،(اه ٦٢-٣ ق ) يرازفلا دمحم وبأ ديزي نب هللادبع )١(

 مث ةفوكلا يف ةيلوألا همولع ىقلت ©يرجهلا ثلاثلا نرقلا لوأو يرجملا يناثلا

 رظنا... ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع يبأ مامإلا دي ىلع ذملتتيل ةرصبلا ىلإ رجاه

 .٢٢٣ص ٢٦ج مجعملا

 )٦٢( لهأ نم هنأل ينكاسملاب بقلو & صفح يباب ىنكيو ‘يسوفنلا ينكاسملا "

 ةمئأ نم ليلج مامإ وهو ابيرقت ه٠٩١ ةنس دلو ،ةسوفن لبجب ةعقاولا " نكاسم
 ةكرعم يف رسأ امدعب بلغالا نبا هلتق ، مالسإلا مالعأ نم ميظع ملعو © نيدلا

 يهقف باتك وهف .ةيفاصلا ةنونيدلا لوصأ هباتك امأ.ه٣٢٨٢ ةنس ةريهشلا ونام

 ومح نب دمحأ جاح قيقحت .عورفلاو لوصألا لئاسم سؤورل رصتخم كروم٥
 ،}طقسم :ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو تاروشنم نمو ١٩٩٩م.
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 قرشملا يف انؤاملع اهركذ ڵًاضيأ ةرتفلا سفن يف ةيقرشملا

 دحأ فصي يرجهلا ثلاثلا نرقلا يف ءاملعلا دحأ لاق امدنع

 .ًاقح يضابإ كلذ :لاق خئاشملا

 انفالسأ هيلع ناك يذلا يوعدلا طاشنلا وه اذه نذإ

 ىف ةيمالسإلا لودلا هلجأ نم تميقأو ©بهذملا هب رشتناو

 ةكرابملا لودلا كلت تماق دقف برغملا يفو نامُع يفو نميلا

 مالسإلل تداعأو ،هباصن يف قحلا تعضو و قحلا تقحأ لا

 ةمئألا مكنلوأ دوهجب كلذ لك هاؤرو كهتاواسم و هتلادع

 ةعقبلا هذه جراخ ىلإ بهذملا رشتنا مث ماظعلا ءاملعلا

 .ةيفارغجلا

 ةيضابإلا نع ىوعدلا طاشنلا نم ةفرشم جذامن

 نع ةيقيرفإلا ةراقلا برغ يف اناغ ةكلمم ىلإ مالسإلا لخد

 يف ةراجت يف بهذ ةسوفن نم (")يئاطسرفلا ىبي يبأ خيشلا قيرط

 ذإ ، ه٢٨٢ ونام ةكرعم ىماتي نم © يئاطسرفلا مساقلا يبأ نب ىيحي وبأ )١(

 ريسلا باتك رظنا... تاياور و لئاسم شيفطأ بطقلا هل ركذ .اهيف هوبأ يفوت

 .يخامشلا ردبلا ةمالعلل



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلادنع ةوعدلا

 يرجهلا عبارلا نرقلا ةيادب يف وأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا رخآ

 مالسإلا يف لوخدلاب اهناطلس وأ اهكلم عنقي نأ عاطتسا كلانهو

 .رشتني مالسإلا أدب مث هعم سانلا ملسأو ملسأو

 فلخي نب يلع خيشلا بهذ يرجهلا سداسلا نرقلا يفو
 عنقي نأ عاطتسا كلانهو يلام ىلإ ةراجت يف سنوت نم ")ينيجردلا

 فافج يلام باصأ نأ دعب كلذو مالسإلا يف لوخدلاب يلام كلم

 دقف-انل وعدي هلعل نيملسملا نم اخيش انه نإ :اهكلمل ليقف

 اذهب موقي نأ فلخي نب يلع خيشلا نم بلظف -ةينثولا ىلع اوناك

 ؟هب نوكرشت متنأو مكل هثلا وعدأ فيك :لاقف رمألا

 اوبهذو ؛مالسإالا يف لخدف مالسإلا مه حضوي نأ هنم بلظف

 كلملاب اذإو رمهنت ءامسلاب اذإف مه وعديو خيشلا مهب يلصي يكل

 ىلإ براوقلاب نوعجري مهعم نمو فلخي نب يلع خيشلاو

 دالبب نيجرد مالعأ نم (نسحلا وبأ) ينيجردلا فلخي نب فلخي نب يلع )١)

 باتك بحاص ينيجردلا دمحأ سابعلا يبأ دج وهو سنوت بونج ديرجلا
 .. يبرغلا نادوسلا دالب ىلإ راجتلا رابك نم ناك ،برغملاب خياشملا تاقبط

 اهدعب امو ٥١٧ ص ٢٦ج ينيجردلا سابعلا يبال خياشملا تاقبط رظنا

 ١٦٩ و ١٦٨ ص ٢٣ ج رمعم ىيحي يلع خيشلل خيراتلا بكوم يف ةيضابإلاو

٧٦ 

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 سلجو مالسإلا يف اولخدو دابعلاو دالبلا تبصخأف مهنكاسم
 رشتني مالسإلا ذخأو .مهنيد رومأ مهملعي فلخي نب يلع خيشلا

 .يقيرفألا برغلا يف

 نرقلا يف اناغ يف يضابإلا بهذملا مالعأ دحأ كانه ناكو

 ريمن نب بلاغ نب باهولادبع مامإلا وه يرجهلا سداسلا

 ًابلاط (")اكلا دبع رامع يبأ ىلإ ةلئسأ هجو يذلا ١) )يراصنألا

 بوقعي وبأ مامإلا اهيلع هباجأف بهذملا يف لئاسم حيضوت

 .كلانه بهذملا راشتنا ىلع لدي يذلا رمألا ء'"ينالجراولا

 ةلئسألاو ،يرجهلا سداسلا نرقلا يف اناغ يف يضابإلا بهذملا تالاجر نم )١(

 اهتبثأ دق "ينالجراولا مامإلا اهنع باجأو يفاكلا دبع رامع يبأل اههجو يتلا

 .ءاش نم اهيلإ عجريلف ناهربلاو ليلدلا هباتك يف ينالجراولا مامإلا

 دمحم نب فسوي نب ليعامسإ نب فسوي بوقعي يبأ نب يفاكلادبع (!)

 ةقبطلا يف ينيجردلا هفنص ،نالجراو مالعا نم ملع (رامع وبأ) ينالجراولا

 باتك زجوملا باتك: هتافلؤم نم .( ه٠٠٦ - _ه٠٥٥) ةرشع ةثلاثلا

 تاقبط رظنا ..يطوشلملل تالاهجلا حرش باتك ،ضئارفلا باتك ةعاطتسالا

 .اهدعب امو ٤٨٥ ص ٦٢ ج خياشملا

 ملعلا رحب (بوقعي وبأ )ينالجراولا يتاردسلا دايم نب ميهاربإ ني فسوي )٣(

 ةيضابإلا ءاملع رهشأ نم ،رخاوم هيف كلفلا ىرتف عفنلل رخسملا رخازلا
 ١ميركلا نآرقلا ريسفت :اهنم ،مولعلا فلتخم يف ةيملع اراثآ كرت برغملاب
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 قيرط نع كلانه بهذملا رشتنا ،يقيرفألا برغلا يف نذا
 قيرط نع بهذملا رشتنا يقيرفألا قرشلا يفو برغملا ةيضابإ
 وهو ايقيرفأ قرش يف ادوجوم بهذملا لازي الو "قرشملا ةيضاباإ

 .بسانمو ديج عضو يف

 كانه هدوجو ديعتسي بهذملا أدب ايقيرفأ برغ يف كلذكو
 ةماقتسالا تايعمج اوسسأ نيذلا نيصلخملا ةاعدلا دوهج لضفب

 .ايقيرفأ برغ لود ضعب يف

 انل خيراتلا لجس اضيأ نيصلا ىتح ايسأ قرش بونج يف

 يسو مساقلا نب هللادبع ريغصلا ةديبع يبأ ملاعلا ةيعادلا ةلحر

 وهو ريبكلا ةديبع يبأ مامإلا نيبو هنيب ةقرفت ريغصلا ةديبع يبأب

 ةديبع وبأو \ةميرك يبأ نب ملسم ريبكلا ةديبع يبأ ةذمالت نم

 مامإلا ىلع سردو ةرصبلا يف شاعو نامع ءاملع دحأ وه ريغصلا
 .ةديبع يأ

 رظنا ... عيبرلا مامإلا دنسم بيترت ‘فاصنإللاو لدعلا ،ناهربلاو ليلدلا

 .اهدعب امو ٤٩١ ص ٢ ج ينيجردلل خياشملا تاقببط

.. ٧٨ 

 



 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ،سراف يف ناهفصأ ىلإو "ناسارخ ىلإ يضابإلا دادتمالا لصو

 ،يرجملا رشاعلا نرقلا ىتح ناهفصأ يف يضابإلا دوجولا لظو
 بصعتملا يناريإلا يعيشلا- ")يوفصلا ليعامسإ ءاج امدنعو
 امإ :مل لاق -ةنُسو ةيضابإ نم عيشتلا ىلع اهلك ناريإ لمح يذلا

 نم مهريغ عيشت امك ةيضابإلا عيشتف ©فيسلا امإو عيشتلا
 .("ىرخلا بهاذملا

 ةلودلا سسؤم ( ه٠٣٩ - ه٢٩٨ ) يلاولا يداهلا ليعامسإ هاش رفظملا وبأ )١(

 نم يلوخلا ةهمج عيدبل مهتراضحو نييوفصلا خيرات رظنا ... ةيوفصلا
 .ةرهاقلا - يبرعلا دئارلا راد تاروشنم

 ودبي نكلو ،جراوخلا نم ريبك ددع ناهفصأ يف ناك هنأ خيراتلا بتك يف ءاج )٢(

 نرقلا نم اوهتنا دق جراوخلاف الإو ،ةيضابإلا مه جراوخلا ةملكب دوصقملا نأ
 .يرجهلا يناثلا

. ٩ 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةيضابال ا دنع ىسفنلا مازهنال او ةساكتنالا

 سماخلا نرقلا ىتح يوعدلا طاشنلا اذه جهو رمتسا دقل

 :عجارتلا يف اوأدبو شامكنالا يف ةيضابإلا ادب مث يرجهلا

 مهطاشن لقو يوعدلا مهطاشن لق دقف ،صلقتلا يف اوراصف
 .قطانملا ضعب نم يفتخي نأ امإ يضابإلا بهذملا ذخأف يملعلا

 ًامامت اهنم ىفتخا نادلبلا ضعب يفو ءاهريغ يف صلقتي نأ امإو

 اذه لعج ةوعدلا ةمهم نع يضابإلا بهذملا عابتأ فلخت نإ

 لقألا بهذملا نحن نآلا انرص نأ ىلإ ائيشف ائيش عجارتي بهذلا

 .يعيشلا بهذملاو ةينسلا ةعبرألا بهاذملا ىلإ ةبسنلاب

 ذهب مقن مل كانريغل ركفلا اذه حيضوتب مقن مل اننأل ؟اذامل

 بهذملا مهل حضون مل ءانلهأو كانءانيأو ءانسفنأ غ دن مل لب ،ةلاسرلا

 بألا نوكي نأ يداعلا نم قرشملا يف ةيضابإلا لاح حبصأف

 نيب نيرخآلا ةوخألاو ًايضابإ خألا وأ ايعيش وأ ينس نبالاو ًايضابإ
 .انسوفن نم تفتخا ةيبهذملا ةريغلا ينسلاو يعيشلا

 مهئانبأ نم ًانبا نأ ثدح ول ،كلذب ينسلا وأ يعيشلا حمسي نل

و برضي فوس و قياضي فوس ةينس ةرسا نم وهو ايضابإ راص



 رضاحلاو يضاملا نيبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةرسأ ءانبأ نم انبا ناك ول كلذكو ةوسقب و فنعب لماعي فوس

 ةريغ ال - فسألا عم - انحبصأ ةيضابإلا نحن نكل ،ةيعيش

 ةوعدلاو ،ةيبهذملا ةريغلاو ،ةوخنلا انم تهتنا بهذملا ىلع انيدل

 هلوقن "بصعتب اذه لوقن نأ ديرن ال نحن ،انسوفن نم تباغ
 ًامئاد ،روهزلاب هلباقت تنأو كبرضي كريغ نأ نكمي ال ںعقاوب
 .عرشلا اهرقأ يتلا يه لثملاب ةلماعملا

 هلل اومتأو مكنلَع ىدأ ام لقمب هلع اودنع مكتَع دنع نمت

 ؟اذه يف للخلا وه امف٩١ث :ةرقبلا ه ((ثال َتممَتَمْلا عم ةلآ نأ اومتأو

 بهاذملا هاجت يضابإلا دنع ايبهذم يسفنلا زجاحلا رسكنا اذا

 هبهذم ريغ ىلع هنبا يضابإلا دجي نأ يداعلا نم حبصأو "ىرخألا

 لزنم يفو ،دحاو ناكم يف نوشياعتيو ،هبهذم ريغ ىلع هاخأ دجيو

 .ثدحي مل ًائيش نأكو دحاو

 بهاذملا باحصأ عم نوكي نأ نكمي ال اذهك ارمأ نإ

 اذه حماستن نحنو ©بصعتلا كلذ نوبصعتي مه اذامل ،ىرخألا

 ؟حماستلا

 ال حماستملاو ٬حماستملا نم ذخأي يذلا وه امئاد بلصتملا نإ

 لك ىقبي هنإف نيبلصتم امهالك ناك ول امأ ©بلصتملا نم ذخأي
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 نركي ءادتعالاف .لثملاب ءادتعا هلباقي ءادتعا ێلباقملاب فرط

 .ةوعدلا يف ىتح ءيش لك يف لغملاب
 اهراشتناو بهاذملا ةيضق ركذ يبنجأ ثحابل فلؤم كلانه

 وعدي يشلاو هبهذم ىلإ يضابإلا وعدي ينسلا دجت كنإ :لاقف
 وعدي وأ ًاينس وعدي ًايضابإ دجت ال كنكلو هبهذم ىلإ يضابإلا

 .ةيبهذملا ةيحانلا دصر يبنجأ يبرغ ركفم لوقلا اذه ايعيش

 نع اولخت مهعقاو وه اذه ةيضابإلا دجوي ثيح ناكم يأ يف

 ىلإ ةجاحب رمألا .مهدنع يبهذملا يسفنلا زجاحلا رسكناو ةوعدلا
 ىلإ ةيضابإلا ةيصخشلاب ىدأ يذلا رمألا ام ؟للخلا ةفرعمل ،ثحب

 ؟اذامل .ءاسنو الاجر ؟يازهنالا عضولا اذه

 جوزت نإ يضابإلا دجت كنأ اضيأ اذه نم رمألا يف بيرغلا

 را ايعيش تجوزت نإ ةيضابإلاو ،اهبهذم ىلإ بلقني ةّينس وأ ةيعيش
 وه اهيف رساخلا ،ةدوجوم ريغ ةلداعملا هبهذم ىلإ تبلقنا ًاّينس

 ةجاحب رمألا ؟اذامل «جيوزتلا رومأ يف نيلاحلا الك يف يضابإلا بهذملا

 انسوفن نم تحار ةيبهذملا ةريغلا اذامل ؟للخلا وه ام “©ثٹحب ىلإ

 ريغلا دنع دجؤ هنكل انسوفن نم رسكنا يسفنلا زجاحلاو

 ىلع ممعأ مالكلا اذه لوقأ امدنع انأ ،هب ريغلا كلذ انلماعيو
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 رضاحلاو يضاملا نبب ةيضابإلا دنع ةوعدلا =ححح

 ىوتسم ىلع امبر ناكم يف هرصحأ ال يالسإلا ملاعلا ىوتسم
 مهافت لدابتم حماست دجوي صاخشألا ضعب وأ سانلا ضعب

 دوجولا ىوتسم ىلعو ماعلا راطإلا يف دوصقملا نكل ءلدابتم

 نيأ "برغملا ىلإو قرشملا نم ةيمالسإلا دالبلا عيمج يف يضابإلا
 ؟للخلا اذه

 دقل ،لاقملا لاطل اهتركذ ول عجارتلا اذه روص نم ةريبك روص

 !ةيضابإ اننأ لوقن نأ نم لجخن نآلا انحبصأ
 .ريطخ لآم اذه .ةيضابإ اننإ لوقن نأ نم هللاو لجخن
 لهأ نم ةوخألا دحأ هب ينربخأ ام لجخلا كلذ روص نمو

 ضعب عم نكس ةرهاقلا يف سردي ناك امدنع هنإ لاق ث ةنسلا

 :ةالصلل دجسملا ىلإ نوبهذي ال اوناكو ،نينامعلا ةيضابإلا ةبلطلا

 مهيلإ تفتلي نأ نوفاخي مهنأب هوباجأ ببسلا نع مهلأس املف

 مكل ةصرف اهنإ :مهل لوقي ناكف مهبهذم نع مهولأسيف سانلا
 .مكبهذمب فيرعتلل

 دنع يبهذملا لجخلا ىلع لدت يتلا روصلا نم ريثكلا كانهو

 .ةيضابالا
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 اننوبلاطي ةنسلا لهأ نم ريثكلا نإ :لوقن فاصنإللو

 اننوبلاطي اضيأ ةعيشلا نم ريثكلا كلذكو بهذملاب فيرعتلاب
 :يرعملا ءالعلا وبأ لوقي امك اننكلو ،كلذب

 يدانت نمل ةايح ال نكلو ايح تيدان ول تعمسأ دقل

 نكمي ال دحاو بناج نم ةيبهذملا ةوعدلا نع يلختلا ةيضق
 .بهذملا اذه ىمتنا الإو حجنت نأ

 ىلعو ةلدابتم نوكت نأ بجي ةيبهذملا ةوعدلا نع يلختلا

 .بهاذملا عيمج ىوتسم
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 _ح رضاحلاو ىضاملا نبب ةيضابإل ادنع ةوعذلا

 بهاذملا نيب بيرقتلل ةيضابإ ةردابم

 بهاذملاب بيرقتلاب تينع يقلا تارمتؤملا هذه نإ

 نم ةوعد انيقلت دقف٬م٠٩٩١ /ه٠١٤١ ماع يف تأدب ةيمالسالا

 اهيلع قلطي يذلا مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيمالسإلا ةمظنملا

 بهاذملا نيب بيرقتلاب ينعت ةودن دقعل ،(وكسيسِإلا) اراصتخا

 ةيضابإ ةكراشم انم بلطت نامع ةنطلس ىلإ ةوعدلا انتءاجف

 نع ًالثمو ةموكحك ةنطلسلا نع ًالثمم روضحلل تخحشزف
 هذه يف تددعأف ،يبهذملا ىوتسملا ىلع يضابإلا بهذلا

 ءاملع رابك نمو ةنسو ةعيش روضحلا ناكو اثحب عوضومل

 ماملا يأر ينحب يف مهل تحرطف ءةنسلا لهأ ءاملعو ةعيشلا
 ةيمالسإلا ةعماجلا وأ ،ةيمالسإإلا ةدحولا ةلأسم يف 6)ىملاسلا

 ةعماجلل هروصت و كلذ يف هيأر يملاسلا مامإلا ركذ دقو

 { "نيدلا رون " ب ريهشلا يملاسلا دمحم وبأ مولس نب ديمح نب هللادبع )١(
 ص ٢ج مجعملا رظنا .... هرصع يف نامع عجرمو ©ققحم مامإو ،ققدم هيقف

 .اهدعبامو ٢٦



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 خيشلا لاؤس ىلع ادر ،ةيمالسإلا ةدحولا يه يتلا ةيمالسإلا

 ةيضابإلا ءاملع ةبطاخم ةمهم هيلإ تلكوأ يذلا ")ينورابلا
 بطقو يملاسلا نيمامالا ىلإ ةلاسر ينورابلا خيشلا لسرأف

 مامإلل هتلاسر يف ءاج ا"شيفطأ فسوي نب دمحم خيشلا ةمئألا

 ةعماجلا وأ ةيمالسإلا ةدحولا ىلع نوقفاوت له :يملاسلا

 ؟مكروصت امو ؟اهرقم نوكي نيأو ةيمالسإلا

 القع نكمم اذه كمعن :هلوقب يملاسلا مامإلا هباجأف

 هذه ديؤن و ةركفلا ديؤن نحن اذه عم نكلو ،ةداع ليحتسمو

 نوكي نأ حرتقأو ،ةيمالسإلا ةعماجلا هذه ةماقإو ةدحولا

 طبهم اهنأل - فاصنإلا فيك اورظنا- ةمركملا ةكم يف اهرقم

 خرؤم ©حجرالا ىلع ه٠٩٢١ ةنس دلو ،ينورابلا يحي نب هللادبع نب ناميلس(١)

 ٠ هتايح راوطأ يف ينورابلا ناميلس رظنا .. .ملقلاو فيسلاب دهاجمو بيدأو

 ه ١٣٧٩ رئازجلا ث ةيبرعلا ةعبطملا ، ميهاربإ ناظقيلا يبأل

 ءاملع رهشأ نم - ةمئألا بطقب ريهشلا . شيفطأ ىسيع نب فسوي نب دمحمأ )٢(

 بطقلا كرت ه ٧ ماع يف ةيادرغب دلو ،‘ثيدحلا رصعلا ىف برغملا ةيضابإ

 حرشو ريسفتلا ريسيت :هتافلؤم نم ،ةيمالسإلا ةبتكملا اهب ىرثأ ةميظع ًاراثآ
 خيشلل خيراتلا بكوم يف ةيضابإلا رظنا .... اهريغو ث ليلعلا ءافشو لينلا باتك

 .يرماضلا ةبتكم-رمعم ىحي يلع
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 موقت يتلا يه تاموكحلا نأ ىرأو "سانلل عنقأو يحول
 ىلختي نأ ىرأو ،لام ىلإ جاتحي رمألا اذه نأل اهليومتب

 ًاملسم ملسم لك حبصي ثيحب ،ةيبهذملا مهباقلأ نع نوملسملا

 .هسفنل قحلا سمتلي

 اوصلمت مهلكو نيعمتجملا هب تبلاطو يثحب يف اذه تبثأف
 نوعست ملسملا عراشلا نأل :مهل تلق ،رمآلا ةبوعصب اوللعتو
 هذهو شةيبهذملاو ةينيدلا رومألاب لهاج هنم ٩٠ ةئملا يف

 هركذ ام وه لصألاو ةمألا ىلع ةئراط يه امنإ ةيبهذملا باقلألا

 َمُكَنتَجَل وه "ودار يح ءا يف اودجو :هلوق يف ىلاعت هلل

 ُهكََتَس وه ميه مكيأ ةلت جَرَح نم نيزلا ف زُكَيَع لمجاو

 اذوكتو دكن اكيهتش لولا يوكي ادنك فر لتك ني يملسلا
 وهلي اومتأو ةؤكرلا اوثاعو ةوكَصلا اوميقأَق ياتلا لع ادهش
 ٧٨ :جحلا ه( قتا قوملامعيت رخؤت
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 بهاذم ىلإ ءامتنالا مهلمحي امنإ مهلك بهاذملا باحصأو

 .ملع ريغب بصعتلا ىلع

 نءاج ةردابملا هذه ؟ةيبهذملا باقلألا نع ىقختن ال اذامل

 .")رمألا اذه نم صلمت عيمجلا نأ الإ ةيضابإلا نم

 بصعتلاو بلصتلا لباقم دحاو فرط نم حماستلا نا
 كلانه نوكي نأ دب الف ،انايوذ ربتعي ىرخألا فارطألا نم

 زحن انباصأ يذلا ام .تايوتسملا يف قسانتو ،مهافتو ،لثامت

 بهذملا نع للختنو ةوعدلا نع ليختن نأ ةيضابإلا رشعم

 طقاستت امك طقاستن نأو بهذملاب مامتهإلا نع ىليختنو

 باحصأ نم انريغ ىلع اتِه قح فيرخلا ف رجشلا قاروأ
 :يبنتملا بيطلا وبأ رعاشلا لوقي امك انحبصأف بهاذملا

 ماليإ تيمب حرجل ام هيلع ناولا لهسي نهي نم

 اهيمسي نأ بحي امك ينيدلا حماستلا ةعدب بحاص وه مالسإلا ناك نإ ()
 نم وه يضابإلا بهذملا نإ لوقن اننإف ث يلازغلا دمحم خيشلا ريبكلا ةيعادلا
 .ىبهذملا حماستلا أدبم عردتيا
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 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ىضابإلا بهذملا هجاوت ىتلا تايدحتلا

 يف لثمتت "يضابإلا بهذملل ادج ةريبك تايدحت كلانه

 ءامتنالا مدعو هب زازتعالا مدعو هيلإ ةوعدلا نع هعابتأ ىلخت

 .هيلإ

 نع انيلخت اذامل ؟بهذملاب زازتعالا نع انيلخت اذامل

 بتك ةءارق نع انيلخت اذامل ؟بهذملل يوقلا ءامتنالا

 أرقن انبهذو ؟بهذملا رداصم ةءارق نع انيلخت اذامل ؟بهذملا

 امدنع ناسنإلا ؟انريغ تافلؤمو انريغ بتكو انريغ رداصم

 بهذي هديصر دفن اذإف هديصر ىلإ رظني ًائيش قفني نأ ديري

 ةيداصتقا ةيعامتجا ةدعاق هذه ،نيرخآلا نم نيدتسيل

 مث الوأ يبهذم بتك أرقأ نأ يب ىلوألا يضابإك انأو ،ةيخيرات

 يف يضابإلا درفلا "يريغ دنع ام أرقأو بهذا كلذ دعب
 مامإلل "نايبصلا نيقلت باتك ارقي مل داكي قرشلل

 لمعلاو نانجلاب داقتعإلا نم ناسنإلا ىلع بجي اميف رصتخم ريغص باتك )١(
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 -ح رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا _.

  

 نيرخآلا رداصمو ،نيرخآلا بتك ارقي هب اذإو ێيملاسلا

 كانه نم بتكلاب ا دوزم يتأي ةرمعل ١ ىلإ به ذي امدتح

 بتك أرقي مل وهو ةطرشألاو بتكلاب يتأي رفاسي امدنعو

 بتك وأ يملاسلا مامإلا بتك ةءارق نع اندصي يذلا ام

 أ ١ ايلاطيجلا بتك وأ . شيفطأ فسوي نب دمح مامإل ١

 نسحلا يبأ بتك وأ ؟ا"يفوانجلا بتك وأ "يحامشلا بتك

 !الثم مهريغو يقورحملا هعمج نب شيورد بتكو ،يويسبلا

 رشنلل يرماضلا ةبتكم تاروشنم نم).ةبلطلل يملاسلا مامإلا هعضو ،ناكرالاب
 (ةينيدلا نوؤشلاو فاقوألا ةرازو و © عيزوتلاو

 ةسوفن لبجب دلو ليلج ملاع ،(رهاط وبأ)يلاطيجلا ىسوم ني ليعامسإ )١(
 يفوت . اهريغو ١ تاريخلا رطانقو . مالسإلا دعاوق : هتافلؤم نم - لاطيجب أشنو

 ةبتكم ا نمحرلادبع يلكب ققحملا ةمدقم . مالسإلا دعاوق رظنا ... ه ٠ ماع

 .عيزوتلاو رشنلل يرماضلا

 هب فيرعتلا قبس )٢(

 ذخأ ةسوفن لبجب مالعألا ءاملعلا نم (ايركز ويآ)ينوانجلا ريخلا نب يحي ٣)
 6؛ةسوفن ةديقع : ةيملعلا هراثآ نم 6 نوراه يبآ نب ناميلس عيبرلا يبآ نح ملعلا
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 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 باتكو ؟نايبصلا نيقلت ارقن نأ نع اندصي يذلا ام.

 ؟اىربكلا ةنودملا أرقن نأو عيبرلا مامإلا دنسمو ؟"" )عضولا

 نم لوأ و !مالسإلا يف فلأ نم لوأ وه ديز نب رباج مامإلا

 مناغ يبأل ةنودملا ثةيضابإلا مه يعوسوملا فيلأتلا فلأ

 عمج يناسارخلا مناغ ابأ نأل ،يعوسوم فيلأت يه ايناسارخلا

 ٠٧٤_ص ٢ج ينيجيردلل خياشملا تاقبط رظنا .. .عضولا باتك

 .شيفطأ ميهاربإ قاحسإ وبأ خيشلا هققح ؤهقفلاو لوصألا يف رصتخم بتك )١(

 .ةديدجلا ةلاجفلا ةعبطم

 نود ام لئاوأ نم وهو يدزألا بيبح نب عيبرلا مامإلا دنسم ،عيفرلا دنسملا )٢(

 بوقعي يبأ مامإلا هبتر © هللا باتك دعب باتك حصأ وهو ٠ ةنسلا بتك نم

 .يملاسلا مامإلا هحرش . ينالجراولا

 هيف دّيق ،هقفلا يف ةياور باتك وهو ،ةيمينغلا وأ ةيمناغلا وأ يمناغلا وأ ةنودملا(٣)

 مهيقل نيذلا يضابإلا بهذملا لاوقأ نم هيلإ لصو ام يناسارخلا مناغ وبأ

 ٦٦ ۔ص ١ ج مجعملا رظنا ... مههفاش نم عمس وأ مهنم عمس وأ مههفاشو

 يف شاع ،هيقف ملاعو ث ‘ظفاح مامإ ، يناسارخلا مناغ وبأ مناغ نب رشب )٤(

 يف دلو ،يرجهلا ثلاثلا نرقلا لوأو © يناثلا نرقلا نم يناثلا فصنلا

 ...هريغو بيبح نب عيبرلا دي ىلع ملعلا ذخأ ،ةرصبلا ىلإ لحرو ،ناسارخ

٩١ 



 ح رضاحلاو يضاملا نيي ةيضابإلا دنعةوعدلا ح

  

 ذيمالت دحأو ةديبع يأ ذيمالت نم ةعست نع ل اوقل ١ كلت

 )١(. عيبرل ا

 نرشملا ينف نآلا يعوسوملا هلكشب يعوسوملا فيلأتلا امأ

 اوناك نيذلا ءاملعلا نم ددع هفلأ يذلا خايشلا باتك كانه

 :ازغلا دصل نيطبارم كلانه اوناك ،("ءامد نصح يف نيطبارم

 يف كلذو ،يعوسوم لكشب ًايهقف ًاباتك اوفلأف ةنصارقلا نم

 برغملا يفو ةرجهلل ثلاخلا نرقلا لئاوأو يفاخلا نرقلا رخاوأ

 فيلآت اهلك هذه ا"ةبازعلا ناويدو خايشلا ناويد كانه

 ةنس يلاوح نافضغب دلو ‘يديمهارفلا يدزألا ورمع نب بيبح نب عيبرلا(١)

 رباج مامإلا ريبكلا يعباتلا دي ىلع ذملتتف ملعلا بلطل ةرصبلا ىلإ لقتنا ه ٥

 ٢٧٣ ص ٦٢ ج خياشملا تاقبط رظنا .. .حيحصلا عماجلا :هتافلؤم مهآ © ديز نب

 .اهدعب امو

 ايلاح بيسلا ةيالو )٢(

 سماخلا نرقلا يف تفلأ دقو .ءاملع ةدع اهفلأ { ةيهقف ةيعوسوم لامعأ )٣(
 . يرجهلا

 .سنوتب ةبرج ةريزجب جامجم راغ يف فلأ خايشالا ناويد
 .رئازجلاب غيرآ يداو يف فلأ ةبازعلا ناويد -

 ٩٢

 



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مدقت و نوملسملا فلخت اذامل " :لوقت ةلوقم كانه .ةيعوسوم

 يف ؟مهريغ مدقتو ةيضابإلا رخأت اذامل " لوقن نحن "؟مهريغ

 .ةيوعدلاو ةيبهذملاو ةينيدلا يحاونلا

 يسفنلا زجاحلا رسكنا اذامل هتشقانم نم دبال للخ كانه

 ؟يضابإلا ريغلا صخشلا دنع دادزاو ةيضابإلا دنع يبهذلا

 دادزا نيح يف يضابإلا صخشلا دنع صقنلا بكرم دجو اذامل

 دنع فعض كانه ؟هبهذمب يضابإلا ريغلا دنع زازتعالا

 .ةيضابإلا ريغ دنع ةوق هلباقي ةيضابإلا

٩٣



  

 ح رضاحلاو يضاملا نيي ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 مومذملا بصعتلاو دومحملا كسمتلا نيب قرفلا

 وهو دومحم كسمتلاف ڵبصعتلاو كسمتلا نيب قّرفن نأ بجي

 نأ وهو مومذم وهف بصعتلا امأ ،هدنع امب لك كسمتي نأ

 ىلإ نوعدي ال ةيضابإلاف ،هريغ رقكي نأو هريغ عئظخي
 امب كسمتن نأ انيلع بجي نحن ڵادبأ ريفكتلا ىلإ الو ةئطختلا
 نحنف ه رفكن وأ ،رخآلا حّرجن نأ ريغ نم هضرعنو اندنع

 .بصعتلا ىلإ وعدن الو كسمتلا ىلإ وعدن

 مازهنا كانه نأ - فساللو - دجي انلاوحمل عبتتملا نإ

 يفو "يضابإلا بهذملا عابتأ دنع احضاو ًارقهقت و شايسفن

 اذهو "بهاذملا باحصأ يقاب دنع تيقم بصعت كانه لباقملا

 .هدنع امب كسمتلاب يفتكي نل بصعتملا

 دق :هنأ ًافلاس هتركذ يذلا هباتك يف يبنجألا ثحابلا ركذ

 نل نكلو امهيبهذم ىلإ يضابإلا ناوعدي يعيشلاو ينسلا دجت

 .هبهذم ىلإ ًايعيش وأ ًاينس وعدي ًايضابإ كانه دجت

. ٩٤



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةيضابإلا دنعو ،رخآلا فرطلا نم حضاو بصعت كانه نذإ

 رمألا وهو كسمتلا دجو ولف بهذملاب كسمتلا دجوي ال
 .هريغب يضابإلا اذه رثأت امل دومحملا

 أرقن نأ كلذو انبهذمب كسمتن نأب نوبلاطم نآلا نحن
 ىلع فرعتن نأ ءانزومرب متهن نأو انئاملع ىلإ عجرن نأو انبتك
 لقتنن كلذ يف عسوتلا دعب مث انخيرات ىلعو انزومر ىلعو انئاملع
 حاضيإلا باتك كرتأ نأ يننكمي ال نكل ءانريغ دنع ام ىلا

 همادق نبال ينغملا يف أرقا وأ الثم دهتجملا ةيادب يف أرقا بهذأو

 بهذأو بهذملا بتك كرتأ نأ نكمي ال لينلا حرش كرتأو

 بهذأو دنسملا حرش كرتأ نأ يننكمي ال ثريغلا بتك أرقاو

 امك همرتحنو هلجن - باتك وهو قباس ديسل ةنسلا هقف أرقاو
 اندنع ام أرقن نأ بجي نكلو - ىرخألا بتكلا مرتحنو لجن

 :ايحلا يف اهنم دب ال تايولوألا ...نيرخآلا دنع ام رقن مث الوأ

 .تايولوألا هقف ىعسي هقفلا يف ىتح تايولوأ كلانه
 بجي ًايبهذم انسفنأ عجارنو انسفنأ بساحن نأ دب ال نحن

 ةيضابإلل ةيبهذملا ةساكتنالا هذه تثدح اذامل ءللخلا فرعن نأ

٩٥



 رضاحلاو يضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ةيضابإلا صلقت ،مهريغ دنع يبهذملا دملا دعاصت نيح يف

 ةيضابإلا لهج ،مهريغ يوق و ةيضابإلا فعض ‘مهريغ عسوتو
 ؟مهريغ ملعتو

 نم هيف رصق امو هكرادتن نأو رمألا اذه سرادتن نأ بجي

 .ىلاعت هللا ءاش نإ هقح هيفون وأ هكرادتن نأ بجي انقبس

٩٦



 ....................................................٥ نانتتآ

 ......................................................٨ نبتزتقم

 ..........١١ "ةيوعدلا هدوهجو دعس نب ةملس" لوألا روحملا

 ...........١٢ ةيضابإلا دنع يملعلا نيوكتلاو ةديبع يبأ دهعم

 ............١٦ برغملل دعس نب ةملس لسري ةديبع وبأ مامإلا

 ٢٣ ...هتلحر يف دعس نب ةملس قفاري مل سابع نبا ىلوم ةمركع

 ............................٢٧ مهزومرب ةيضابإلا مايتها مدع

 ةيوعدلا دوهجلا نم جذامن "يناثلا روحملا
 ...................................٢٩ " لئاوألا ةيضابإلا دنع

 .........................................٣٠ ةوعدلاو مالسإلا

 ...................٣0٥ مالسإلا ردص يف ةيسايسلا تاماسقنالا

 ...............٣٩ بهذملا صلقت ىلإ تدأ ىتلا لماوعلا ضعب

٩٧



 رضاحلاو ىضاملا نيب ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ..........................٤٩ ينايعلا يمرضحلا دعس نب ةملس

 ..............٥١ مساقلا نب هللادبع ةديبع وبأ :يناثلا جذومنلا

 ...................0٣ يرشبلا رمع نب دمحم :ثلاثلا جذومنلا

 ......٥٧ يئاطسرفلا ركب نب دمح هللادبع وبأ مامإلا :عبارلا جذومنلا

 ...............٥٩ ةيضابإلا دنع ةوعدلا عقاو" ثلاثلا روحملا

 ..........................................٦٢٠ ةوعدلا فيرعت

 .............................٦٤ لئاوآلا ةيضابإلا دنع ةوعدلا

 ....................٦٩ ةماقتسالا لهآ ةوعدلا لهآ ،ةيضابإللا

 ...........٧٥ ةيضابإلا نع يوعدلا طاشنلا نم ةفرشم جذامن

 ...............٨٠ ةيضابإلا دنع يبهذملا مازهنالاو ةساكتنالا

 ......................٨٥ بهاذملا نيب بيرقتلل ةيضابإ ةردابم

 ...................٨٩ يضابإلا بهذملا هجاوت يتلا تايدحتلا

 ...........٩٤ مومذملا بصعتلاو دومحملا كسمتلا نيب قرفلا

 تاه ...................................................٩٥

٩٨




